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PROPOSIÇÃO Nº. 110/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Na perspectiva de garantir a população do município de Abaetetuba, tanto do centro urbano, 

ilhas e estradas, o direito ao atendimento médico público e gratuito, é que buscamos diálogo com a 

população e diversos segmentos da sociedade, para encontrar soluções para os problemas que são 

corriqueiros em nosso município. E como a atenção a saúde é considerada uma estratégia primordial 

para a organização e o fortalecimento da atenção básica, é que levantamos sempre esta bandeira da 

melhoria deste serviço em nosso município. Mediante a visita a Unidade de Saúde da Família do Rio 

Quianduba, foi observado que a mesma a muito tempo, não passa por reforma, necessitando 

urgentemente de reparos para que possa acolher e realizar os procedimentos de saúde adequados aquela 

população. 

Portanto, com a reforma e ampliação deste espaço seria de grande importância para a 

efetividade e melhoria na prestação dos serviços de saúde e qualidade de vida dos usuários desta 

unidade de Saúde. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado à sua Excelência 

a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao Secretário Municipal 

de Saúde o senhor Charles Tocantins,tomar providências necessárias para a “Reforma e Ampliação da 

Unidade de Saúde da Família do Rio Quianduba”, bem como a construção de um banheiro no 

citado posto, para  que vise melhorar a qualidade e agilidade no atendimento aos pacientes. 

Que da decisão seja dado conhecer a Comunidade, ao Conselho Municipal de Saúde, ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA, 

Rádio Comunitária Guarany FM e Miriti FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca, 18 de abril de 2022”. 

 
 

Edileuza Viegas Muniz 

Vereadora – PT 

 

 


