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PROPOSIÇÃO Nº. 436/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O município de Abaetetuba vem crescendo e com isso surge a necessidade de 

evoluirmos e acompanharmos esse crescimento com melhorias e investimentos em 

políticas públicas, principalmente no aspecto da saúde a fim de ampliar e melhorar os 

atendimentos aos nossos munícipes.  

Nesse contexto, a população do bairro São Lourenço, vem há alguns anos 

reivindicando melhorias no que diz respeito ao atendimento básico de saúde, visto que não 

existe ainda nesse bairro a tão almejada unidade. Ademais há uma grande dificuldade de 

encontrar atendimento em unidades básicas de saúde (UBS) de outros bairros, o que leva 

os moradores a condições de vulnerabilidade por dificuldades ou falta de atendimento. 

No presente momento a maior reivindicação e necessidade do município ainda são 

com a saúde, decorrente muita vezes de falta de médicos e de atendimento nas unidades 

de saúde, além disso, o bairro em questão possui apenas cobertura do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde o que dificultada ainda mais a situação dessas pessoas. 

Nos últimos anos fizemos várias solicitações nesse sentido, incluindo a construção 

da UBS do referido bairro, porém uma das dificuldades apresentadas era com relação ao 

espaço (local) de construção. No entanto, nessa busca por alternativas, verificamos que no 

prédio alugado para o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) existe uma área lateral que se 

encontra desocupada e que pode muito bem ser utilizada para a implantação da UBS do 

Bairro São Lourenço. 

Desse modo, como é de vosso conhecimento que saúde é um direito fundamental e 

prioridade para qualquer população, é que apresento a seguinte solicitação: 

Diante do exposto, requeiro, na forma regimental que, após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Executiva da Câmara, envie expediente a Excelentíssima Senhora 
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Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a 

Implantação da UBS - São Lourenço, anexo ao CAPS, a Travessa Magno de Araújo, bairro 

São Lourenço. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento ao município via meios de 

comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 21 de 

novembro de 2022. 

 
 
 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


