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PROPOSIÇÃO N°. 318/ 2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Posto de Saúde é a unidade de atenção básica, do SUS, onde são realizados 

exames, consultas e acompanhamento médico, além de entrega de remédios e aplicação 

de vacinas. Quando necessário, solicita a outros, serviços de saúde e o encaminhamento 

do paciente. 

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. 

As unidades devem identificar e avaliar ameaças e riscos. Preparar planos e 

programas para situações de emergências e desastres. Organizar e coordenar a resposta 

do setor e apoiar ações realizadas por outros setores. Identificar vulnerabilidades em 

instalações de saúde, água e serviços vitais do setor e áreas/programas técnicos. Assim, 

fazem-se essenciais para as comunidades abaetetubenses. 

Dessa forma, vimos por meio desta, solicitara reforma da Unidade de Saúde da 

Família do bairro São João, Dr. Everaldo Araújo, localizada no município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicitamos, depois de 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 reforma da Unidade de Saúde 

da Família Dr. Everaldo Araújo no bairro São João, localizada no município de Abaetetuba. 

Que, da decisão desta Casa, se dê a conhecer à Comunidade Abaetetubense via meios de 

comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de 

setembro de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR - MDB 


