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PROPOSIÇÃO Nº. 095/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

Considerando que a Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo estados e 

municípios promoverem as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (Art 2°, da lei 8.080/90). 

Diante do que a lei assegura, verificamos que o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de 

Abaetetuba, vem passando por grandes dificuldades, no que tange a falta de estrutura para promoção 

de atendimento de qualidade, pois a única Ambulância (principal instrumento de trabalho do Sistema) 

que está em uso a 11 (onze) anos, constantemente vem apresentando problemas mecânicos, causado 

principalmente por já ter um excessivo tempo de vida útil. 

É importante citar que a Legislação vigente garante que o fornecimento de uma nova unidade 

móvel (Ambulância) se dá em no máximo 05 (cinco) anos decorridos da aquisição da portaria de 

habilitação. Atrelado a isso verificamos também a grande demanda de usuários do serviço no 

município, visto que o SAMU-Abaetetuba realiza em média 120 ocorrências por mês, onerando ainda 

mais a Ambulância existente. No presente momento a maior reivindicação e necessidade do município 

ainda é a questão da saúde, decorrente principalmente, da falta de equipamentos e estruturas 

adequadas para realização de atendimentos como os emergenciais. 

Com base nesse cenário realizamos um levantamento e verificamos a real necessidade da 

aquisição urgente de uma Ambulância para o SAMU-Abaetetuba, visto que essa unidade móvel será 

determinante para o atendimento mínimo necessário e de qualidade ao cidadão Abaetetubense, 

principalmente agora em tempo de pandemia do Covid 19.  

Como é de vosso conhecimento que saúde é prioridade para qualquer população, é que 

apresento a seguinte solicitação. 

Requeiro que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da Casa, encaminhe 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, para que seja viabilizada, a Aquisição de uma Ambulância do SAMU para o Município 

de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa, seja dado conhecimento ao Município através dos meios 

de comunicação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 18 de abril de 

2021. 

                                                               Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


