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PROPOSIÇÃO Nº. 449/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Para termos conhecimento dos problemas que afligem uma população é necessário 

ouvir as suas reclamações e anseios. Somente por meio do diálogo entre a população e as 

autoridades constituídas é que se pode chegar a soluções de certos problemas. 

É notório a todos, que em nosso país, os cidadãos de média e baixa renda dependem 

parcial ou integralmente da saúde pública, e em especial é claro os mais carentes. 

Com o aumento populacional que nosso município vem sofrendo ao longo dos anos, 

registra-se um índice muito alto de doenças que se fosse previamente diagnosticado não 

alcançaria grandes proporções. 

Abaetetuba já conta com o “Projeto Médico na Família”, implantado em alguns bairros, 

mas que não faz jus às necessidades do nosso povo, principalmente na zona rural que não 

contempla, por exemplo, tratamento de hipertensão e diabetes de nossos idosos, e, 

entendemos que um diagnóstico precoce, principalmente para idosos será de grande 

importância. 

Diante do exposto, requeremos, que depois de obedecidas as normas regimentais deste 

Parlamento e ouvido os demais membros deste Poder Legislativo, que a Mesa Diretora da 

Casa envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando a construção de um posto de saúde, com todos 

os profissionais e equipamentos necessários para um bom funcionamento, na localidade Rio 

Sapocajuba para que as pessoas da citada Comunidade possam ser acompanhadas e 

diagnosticadas por profissionais da saúde. Ressalte-se que esse posto também irá beneficiar e 

atender outras localidades vizinhas. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores 

da Localidade Rio Sapocajuba e aos órgãos de imprensa de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 25 de 

novembro de 2022. 

Gelciney Matos de Carvalho - GEL 
VEREADOR – PL 


