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PROPOSIÇÃO Nº. 151/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

CONSIDERANDO que as Unidades Básicas de Saúde são a Porta de entrada 

preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS);  

CONSIDERANDO que o objetivo da UBS é de atender até 80% dos problemas de 

Saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros 

serviços, como emergências e hospitais; 

CONSIDERANDO que na Unidade Básica de Saúde o cidadão poderá ter acesso a 

ações de promoção da Saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, 

prevenção ao câncer, pré-natal e cuidados de doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão, fazer curativos, fazer inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, 

ter tratamento odontológico, receber medicação básica, ser encaminhado para 

atendimentos com especialistas, entre outros; 

CONSIDERANDO que as Unidades Básicas de Saúde têm também o objetivo de 

garantir serviços mais próximos à casa dos cidadãos, por esses fatores é que reporto-me à 

UBS Antônia Sobrinho na Colônia Nova (Zona Rural), sendo esta uma UBS que atende 

toda a população daquele local e necessita de uma atenção das autoridades responsáveis 

para a realização de uma revitalização no prédio. 

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 a “Revitalização do prédio da UBS Antônia Sobrinho, na Colônia Nova”, 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 09 de 

maio de 2022. 

Cristiano Silva Lopes 
             VEREADOR – PSD 
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