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PROPOSIÇÃO Nº. 115/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

É de conhecimento público o trabalho realizado pela gestão atual com relação a 

recuperação de prédios públicos que atenção grande monta de pessoas. Entretanto, ainda 

não foi possível sanar toda a demanda existente.  

Nesse sentido, a necessidade de reforma do Posto de Saúde de Francilância, com 

pintura, instalação do exaustor na cozinha, manutenção dos bancos, banheiros, forro, portas, 

placas de identificação, construção de bicicletário, área de recreação e rampa de acesso ´e 

fundamental.  

A reforma e manutenção é uma questão de saúde pública, uma vez que, representa a 

segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços. Além de que, é necessário 

que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores possam exercer suas 

funções laborais com uma maior tranquilidade.  

A vida e a saúde são direitos elementares do ser humano, pressupostos da existência 

dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado. Dessa forma, a sugestão faz-

se necessária para que possamos oferecer melhores condições no atendimento à população 

que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.  

Assim, diante do exposto, requeiro na forma regimental, após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Prefeitura Municipal de Abaetetuba e 

Secretaria de Saúde solicitando reforma do Posto de Saúde de Francilância, com pintura, 

instalação do exaustor na cozinha, manutenção dos bancos, banheiros, forro, portas, 

placas de identificação, construção de bicicletário, área de recreação e rampa de 

acesso. 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 18 de abril 
de 2022. 
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