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PROPOSIÇÃO Nº. 311/2022 

 
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 

à saúde é considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da 

atenção básica, é que levantamos sempre está bandeira da melhoria deste serviço em 

nosso município. 

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB/Portaria nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011, caracteriza a atenção básica como um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 

de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. 

Por meio de visitas em comunidades das ilhas de Abaetetuba, foi relatado a 

necessidade de que as UBS e postos de saúde pudessem ter uma equipe de urgência de 

plantão aos finais de semana, visto que nos foi relatado que os postos de saúde nas 

localidades das ilhas fecham às 12h na sexta feira, e abrem somente na segunda feira 

para atendimento, deixando a população mais afastada da cidade sem socorro em casos 

de picada de cobra, cortes, entre ouras ocorrências emergenciais. Portanto, a criação de 

uma equipe plantonista de urgência e emergência nestes postos seria de grande 

importância para a efetividade e melhoria na prestação dos serviços de saúde e qualidade 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

E-mail:camara_abaetetuba@hotmail.com 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 
de vida dos usuários destas comunidades. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que 

determine ao Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Charles Tocantins, que tome 

providências necessárias para a “criação de equipes plantonistas nas UBS e Postos 

de Saúde das ilhas nos finais de semana”, que vise melhorar a qualidade e agilidade 

no atendimento aos pacientes das comunidades mais afastadas da cidade. Que da 

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

Sindicatos 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”, em 12 de 

setembro de 2022. 

 

Edileuza Viegas Muniz 

VEREADORA – PT 

 

 

 


