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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 187/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem 

que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. 

A Saúde Comunitária busca a resolução de problemas que influenciam na vida das pessoas, que 

incluem o contexto geográfico, social e familiar, portanto, esse passa a ser um desafio que requer a 

integração de todos os agentes, públicos e privados, em prol de benefícios coletivos. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as 

pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de 

acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. 

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica 

Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, 

injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos 

para especialidades e fornecimento de medicação básica. Dessa forma, vimos por meio desta, solicitar 

a construção de um Posto de Saúde na Comunidade Ipiramanha, localizada nas Ilhas de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicitamos, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, que esta 

Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, solicitando a Construção de um Posto de Saúde na Comunidade Ipiramanha, 

localizada nas Ilhas de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Comunidade 

Abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 30 de maio de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 

 


