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PROPOSIÇÃO Nº. 366/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
 

A Atenção Básica à Saúde (ABS) é apontada como prioritária dentro de um 

sistema de saúde. Significa o primeiro contato que as pessoas têm quando procuram 

os serviços públicos de saúde. A partir deste acolhimento inicial, o paciente pode ser 

melhor atendido de acordo com as suas necessidades. A Atenção Básica à Saúde 

atua, principalmente, de maneira preventiva em uma comunidade. 

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. 

Por via UBS os cidadãos poderão ter acesso a ações de promoção, prevenção 

e tratamento relacionado à saúde da mulher, da criança, saúde mental, 

planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas 

como diabetes e hipertensão. Fazer curativos. Fazer inalações. Tomar vacinas. 

Logo, se faz de extrema importância que esse espaço esteja adequado para 

atender a população e os profissionais que lá trabalham. Dessa forma, vimos por 

meio desta solicitar a reforma do Posto de Saúde do Algodoal, localizado no bairro  

Algodoal. 
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Diante do exposto, REQUEREMOS na forma regimental após decisão favorável 

do Plenário, que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a 

Secretaria Municipal de Saúde solicitando a reforma do Posto de Saúde do Algodoal, 

localizado no bairro Algodoal, nesta Cidade. 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 

17 de outubro de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias – MAX FERA. 
VEREADOR - MDB 

 

 

 


