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PROPOSIÇÃO Nº. 083/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Considerando que no presente momento, a maior reivindicação e necessidade do município se 

dão com relação à saúde, decorrente principalmente da falta de estruturas adequadas das unidades 

básicas de saúde, no que tange a oferta de um atendimento de qualidade, haja vista o caos decorrente 

da pandemia causada pela Covid 19.  

Nesse sentido, em visita realizada a Vila de Beja, verificamos a grande necessidade de 

construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na citada localidade, visto que os moradores, 

quando necessitam de atendimento básico como, por exemplo um simples curativo, precisam muitas 

vezes se deslocar para outras comunidades ou para a cidade, o que pode implicar em riscos à saúde 

dessa comunidade, pelo fato de que há somente um Posto de Saúde na Localidade, e não está sendo 

capaz de atender toda a demanda de Vila de Beja. 

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

apresento a seguinte solicitação à Mesa Diretora, a fim de que seja aprovada e consecutivamente 

encaminhada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

solicitando a construção de uma Unidade Básica de Saúde, (UBS), Tipo 2, Em Vila de Beja, com 

todos os equipamentos e profissionais necessários, para que os moradores da localidade possam 

usufruir de atendimento à Saúde de qualidade, necessário e indispensável a cada um. Que da decisão 

desta Casa, seja dado conhecimento ao município via meios de comunicação e aos moradores da 

comunidade atendida.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 04 de abril de 2022. 
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