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Indicam  a sua excelência o Senhor Prefeito Altir Peruzzo 

com cópia a Secretária Municipal de Saúde , Leda Maria 

Villaça , a reforma urgente do Unidade da Saúde da 

Família – PSF da Gleba Iracema – áreas I, II e III 

 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a sua excelência o Senhor Prefeito Altir Peruzzo 

com cópia à Secretária de Saúde, Senhora Leda Maria Villaça, sobre a necessidade e oportunidade 

do atendimento desta proposição.  

 

JUSTIFICATIVA 
 

Um ambiente bem estruturado e acolhedor é uma forma de promover saúde para usuários e 

prestadores de serviços – cuidadores da saúde. 

Assim posto, nosso intuito, é que esta melhoria na estrutura física das unidades de saúde, 

seja uma forma de valorização de quem é atendido e de quem atende nestas localidades, que assim 

a qualidade de vida seja possível, já que faz muito tempo que as unidades citadas não passam por 

reformas e o tempo acabou por deteriorar as estruturas e estas merecem reparos. 

Acreditamos que os profissionais trabalharão muito mais motivados  e melhor cumprirão seu 

papel nestas unidades que são: 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde 

mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta; 

• Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à 

saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida; 

• Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso; 

• Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, 

buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da 

educação sanitária; 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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• Promover ações Inter setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes 

na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas; 

• Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

• Incentivar a formação e/ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho 

Municipal de Saúde. 

Neste contexto, todos ganham, pois há valorização do equipamento físico e do humano. 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 30 dias do mês de maio de 2018 

 

  

Valdemar Teixeira de Faria    Eduardo Rodrigues da Silva 

Vereadores autores 


