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PROPOSIÇÃO Nº. 471/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

A Unidade Básica de Saúde - UBS é a primeira referência em saúde pública procurada 

pela população para acompanhamento e prevenção de doenças. 

A ausência de UBSs em localidades de difícil acesso como as Ilhas, pode agravar 

doenças e dificulta o trabalho de prevenção na saúde pública do município de Abaetetuba. 

Nas ilhas de Abaetetuba, o setor 2, o qual abrange várias comunidades e dezenas de 

famílias sente essa problemática diariamente. Além dos problemas relacionados ao transporte 

e à distância das UBSs de seus territórios, conta ainda com a dificuldade de ter horário para ir e 

para voltar no mesmo dia, razão pela qual muitas pessoas desistem de procurar ajuda médica. 

Sabemos que existem várias leis de acesso à saúde, que garantem assistência médica 

próxima de suas localidades, bem como sabemos que é dever do Poder Executivo garantir o 

acesso à saúde pública e de qualidade aos munícipes. 

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

regimental, após ouvir o Plenário e obter a aprovação dos nobres colegas Vereadores e 

Vereadoras, que a Mesa Executiva da Casa Legislativa envie expediente à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho, bem como ao Secretário de Saúde – Charles 

Cezar Tocantins e à Secretária de Administração – Drª Rosa Carvalho, solicitando a construção 

de uma UBS “Unidade de Saúde Básica” no Rio Furo Gentil, a qual atenderá todas as 

comunidades próximas, garantindo desta forma,  acesso à saúde pública de qualidade. Que da 

decisão da Casa, seja amplamente divulgada em todos os meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 12 de 

dezembro de 2022. 

 
Maria Madalena Silva da Silva 

VEREADORA – PSOL 


