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AUTOR: Vereador  Valdemar Teixeira de Farias 

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Peruzzo, 

com cópia a secretária municipal de saúde, senhora 

Leda Maria de Souza Villaça a necessidade de 

providenciar a reforma do PSF da Gleba Iracema III, bem 

como a aquisição de 01 geladeira, 01 bebedouro, 01 

maca, 01 armário e providenciar uma roçadeira para 

trabalho de limpeza no pátio da unidade.  

 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Peruzzo,  com 

cópia a secretária municipal de saúde, senhora Leda Maria de Souza Villaça, sobre a necessidade e 

oportunidade do atendimento desta proposição. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 Considerando que o funcionamento das Unidades Saúde da Família (USF) se dá pela 

atuação de uma ou mais equipes de profissionais (médico, enfermeiro, dentista, auxiliar ou técnico de 

enfermagem, auxiliar de saúde bucal e agente comunitário de saúde), responsáveis pela atenção à 

saúde da população, vinculada a um determinado território.  

 Entre seus objetivos incluem-se: a prestação da assistência integral e contínua de boa 

qualidade à população, a intervenção sobre os fatores de risco a que esta população está exposta, 

humanizando as práticas de saúde por meio de estabelecimento de vínculo de confiança e 

contribuindo para a democratização do conhecimento do processo saúde-doença. 

 Esta indicação trata da reivindicação de vários cidadãos sobre a estrutura física do PSF e da 

falta de itens básicos. Verificando no local constata a necessidade da reforma e da aquisição dos 

itens acima citados, os quais contribuirão para melhor efetividade dos serviços prestados e qualidade 

de vida dos servidores e pacientes que buscam atendimento. 

 

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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 Destaco os itens geladeira e bebedouro, estamos num período de clima seco e quente que 

consolida ainda mais a necessidade das providenciados com urgência. 

  Quanto à roçadeira precisa analisar se tem conserto, caso seja viável ou adquirir uma nova. 

 Assim posto, peço apoio na matéria e aprovação. 

 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 13  de Setembro de 2018. 

 

 

Valdemar Teixeira de Faria 

Vereador 


