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PROPOSIÇÃO Nº. 088/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

As políticas públicas são direito de todos e o município tem a responsabilidade em assegurar 

serviços públicos de qualidade, garantindo Saúde pública necessária a população de Abaetetuba.  

Consoante a isto, é importante ressaltar a atual situação que estamos vivenciando por conta 

da patologia que assolou o mundo inteiro, o novo Coronavírus – COVID-19. A Pandemia causada por 

esse mal, que ainda se faz presente até os dias atuais, abalou vários setores da sociedade, dentre 

eles, a saúde pública, que entrou em estado de calamidade afetando principalmente as classes 

menos favorecidas e que tem como suporte apenas com o sistema público de saúde. 

Diante do fato exposto, sabe-se o quão necessário tornaram-se fazer exames para 

diagnosticar os danos causados a saúde do indivíduo por conta do novo vírus, dentre esses exames, 

o mais procurado está  a tomografia, e com o intuito de ajudar essas classes menos favorecidas e 

que dependem apenas do sistema público de saúde proponho que seja feito um contrato 

emergencial com clinicas que contenham especialistas em tomografia no município, pois é de nosso 

conhecimento que há recursos voltados especificamente para o tratamento à COVID-19, já que o 

serviço não está em funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento do nosso município.  

Face ao exposto, requeiro na forma regimental que seja encaminhado expediente ao 

Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita, Francineti Maria Rodrigues Carvalho para que a 

presente proposta seja vista como prioridade uma vez que mediante as necessidades que nossa 

população apresenta, a nobre gestora faça um contrato emergencial com clínicas que contenham 

especialistas em tomografia no município, pois é de nosso conhecimento que há recursos voltados 

especificamente para o tratamento à COVID-19, já que o serviço não está em funcionamento na 

Unidade de Pronto Atendimento do nosso município. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a 

população via meios de comunicação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de abril  de 

2021. 

Reginaldo Rodrigues Mota-REGI 
VEREADOR-PSD 

 


