
 
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 

PROPOSIÇÃO Nº. 328/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Atuar na área da Saúde é sinônimo de cuidar da população para garantir o 

seu bem-estar físico, mental e social. O leque de profissões dessa área é 

gigantesco e conta com várias oportunidades no mercado, entre elas a de 

trabalhar com Saúde Comunitária. Quando pensamos em Saúde Comunitária, 

estamos levando em consideração um grupo de pessoas, portanto, é uma forma 

de considerar iniciativas que melhorem a saúde de uma população, de forma que 

não seja isolada.  

O objetivo da Saúde Comunitária é olhar além do foco em indivíduos da 

medicina e da saúde pública tradicional, por meio da resolução de fatores que 

impactam a saúde da população em geral, tais como ambiente, estrutura social, 

distribuição de recursos, entre outros. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), popularmente conhecidas como 

postos de saúde são locais onde o cidadão pode receber os atendimentos 

gratuitos essenciais em saúde da criança, da mulher, do adulto e do idoso, além de 

odontologia, requisições de exames por equipes multiprofissionais e acesso a 

medicamentos. 

 A expansão e qualificação das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de 

garantir serviços mais próximos à casa dos cidadãos, na comunidade, com boa 

estrutura para receber bem e de forma acolhedora o paciente. Desta forma vimos 

por meio desta solicitar a Reforma do Posto de Saúde do Baixo Paruru, localizado 

nas ilhas de Abaetetuba. 
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Diante do exposto, REQUEREOS na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO, solicitando a Reforma do Posto de 

Saúde do Baixo Paruru, localizado nas ilhas de Abaetetuba. 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 19 de 

setembro de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 

 

 

 

 


