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PROPOSIÇÃO Nº.042/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Entendemos que um dos nossos principais deveres como Vereadores, é de servir como canal 

de interlocução entre a população e o Poder Executivo, na medida em que estamos sempre em 

contato direto com os munícipes e somos conhecedores imediatos de seus problemas e 

reivindicações.  

Desta forma, entendemos que podemos colaborar com a administração municipal, indicando 

os locais que carecem de intervenção imediata da municipalidade, para que a nossa cidade retome o 

crescimento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

E nesta semana, em alusão ao dia Internacional da mulher, por conhecer a realidade das 

comunidades do nosso município e também por entender que quanto mais distante é a comunidade, 

mais difícil se torna para os moradores dessa localidade ter acesso aos serviços de saúde, 

principalmente às mulheres, visto que são elas que ficam com os filhos em casa, afinal, essa ainda é 

uma realidade visível em muitos locais em nosso município. 

Portanto, quero reportar-me acerca das mulheres, moradoras do Ramal do Linhão, 

Comunidade do Apeí, estrada de Beja, localidade esta que possui mais de 100 (cem) famílias, sendo 

a maioria composta por mulheres, as quais dificilmente podem se deslocar para a cidade em busca 

de serviços de saúde por inúmeras limitações, e necessitam o mais breve de atenção do sistema de 

saúde local. 

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva 

da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a realização de “ações 

de saúde e atenção básica voltadas especificamente para as mulheres, no Ramal do Linhão, 

Comunidade do Apeí, Estrada  de  Beja”. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 07 de março de 

2022. 

Cristiano Silva Lopes  
VEREADOR – PSD 


