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PROPOSIÇÃO Nº. 365/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

Estamos conscientes da grande importância das políticas públicas que atendam às 

necessidades básicas da população, melhorando assim a sua qualidade de vida e, neste 

aspecto a saúde é de extrema necessidade, por isso defendo que cada vez mais, o poder 

público deve buscar as melhorias no atendimento, diminuindo distâncias e obstáculos que 

separam o povo principalmente os mais necessitados de serviços essenciais. 

Promover e proteger a 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. 

Meu trabalho como Vereador deste município estará sempre voltado para a busca 

desses objetivos, e é por esse motivo que apresento o seguinte requerimento 

Diante do exposto é que vimos até a tribuna desta conceituada Casa, requerer na 

forma regimental, depois de ouvir o Plenário e obter a aprovação dos nobres colegas 

vereadores e das nobres colegas Vereadoras, que a Mesa Executiva envie expediente à 

senhora Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e 

Secretária Municipal de Saúde, solicitando ATENDIMENTO DE SAÚDE (Ação Itinerante) de 

15 (quinze) em 15 (quinze) dias com equipe de: MÉDICO, ENFERMEIRO, E TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM na Localidade RIO CARIPETUBA, para que os moradores dessa 

Comunidade que não dispõem de Posto Médico possam usufruir desses atendimentos à 

saúde, necessários e indispensáveis à sobrevivência de todos. Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos moradores da Localidade Rio Caripetuba - e aos munícipes, via meios de 

comunicação. 

 Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, "Mário Ferreira Fonseca”, em 17 de 

outubro de 2022. 

Emerson João Negrão Rodrigues 
VEREADOR - PSD 


