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PROPOSIÇÃO Nº. 051/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Parágrafo Único do Art. 1º, Título I da Constituição Federal versa: “Todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos desta Constituição” e aqui 

estamos nós, gozando da confiança daqueles que nos elegeram para representá-los e é em nome deles 

que ouso falar dos moradores da Localidade Piquiarana Açú. 

Sabemos que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. E de acordo com nossa Lei 

Orgânica Municipal no seu Art. 155, inciso V, o município garantirá: 

 “Assistência Médica-odontológica, gratuita, bem como primeiros-socorros em postos localizados 

nos bairros, distritos-sede, rios, ramais com população mínima de cem famílias”. 

O nosso povo, precisa de Postos Médicos em perfeitas condições de funcionamento, haja vista 

que, com a existência dos mesmos os munícipes mais carentes não precisam recorrer à sede do 

Município, e nem tampouco fazerem gastos desnecessários, sendo que dispõem de tais atendimentos 

nos citados Postos. 

Ressalto aqui, o Posto de Saúde da Localidade Piquiarana Açu, que precisa urgentemente de 

reformas em suas dependências, para um melhor atendimento à população, bem como a reforma da 

ponte que dá acesso ao Posto. 

Diante do exposto é que estamos nesta Tribuna diante dos (as) conceituados Legisladores e 

Legisladoras, requerer na forma regimental, depois de ouvir o plenário e obter a aprovação dos nobres 

colegas que seja encaminhado expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a reforma do posto 

de saúde da localidade Piquiarana Açu, bem como, a reforma ou construção da ponte que dá acesso  ao 

posto, para que nosso já tão sofrido povo possa ser atendido com dignidade. Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos moradores da localidade Piquiarana Açu e aos órgãos de Imprensa de nosso 

município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 14 de março de 2022. 
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Aluísio Monteiro Corrêa 

VEREADOR– PSDB 


