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PROPOSIÇÃO Nº. 058/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Objetivando ampliar a oferta de serviços de saúde para a população da Vila de Beja, venho 

através desta propor à Prefeita e ao Secretário Municipal da Saúde de Abaetetuba, que estudem a 

viabilidade orçamentária para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) naquela localidade. 

A construção de uma UBS terá o objetivo de beneficiar os moradores da nossa amada Vila de 

Beja. O intuito será de desafogar a Unidade de Saúde da Família (USF) já existente, melhorar a 

qualidade de vida dos moradores da região e fornecer melhores condições para a execução de 

programas de saúde preventiva e curativa.  

Ressalta-se que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo das mesmas é atender até 80% dos problemas de saúde da 

população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais, assim como, é importante 

frisar que a expansão destas, tem o objetivo de descentralizar o atendimento, dar proximidade à 

população ao acesso aos serviços de saúde, atendendo as demandas de maneira organizada e objetiva. 

Portanto, pelos motivos já expostos e mais fatores, é que reporto-me à necessidade da Construção de 

uma Unidade Básica de Saúde na Vila de Beja, município de Abaetetuba, sendo ela distante do centro da 

nossa cidade, o que dificulta ainda mais os atendimentos recorrentes na Vila, onde, embora exista uma 

Unidade de Saúde da Família, a mesma se tornou pequena e insuficiente para as demandas diárias e o 

crescimento populacional. 

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, solicitando a “construção de uma unidade 

básica de saúde na Vila de Beja, município de Abaetetuba”. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação de nosso Município a fim de informar a população em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 14 de março de 2022. 
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Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR – PSD 


