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INDICAÇÃO Nº. 123/2014 

“Fornecer lanche para as equipes dos PSFs durante atendimento na zona rural” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder 

executivo. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através da Secretaria de Saúde, 

um estudo sobre a possibilidade de fornecer lanche para as equipes dos PSFs durante 

atendimento na zona rural. 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor de 

Saúde do Município.  

Justificativa 

 

O trabalho das equipes dos PSFs na zona rural é algo fundamental para os moradores 

dessas localidades mais afastadas da cidade, pois a falta de condução e a distância até os 

postinhos de atendimento médico dificultam a procura por esses recursos básicos de saúde. 

Criado na década de 1990 com o objetivo de ampliar e melhorar a qualidade do 

atendimento na área de saúde, visando atender principalmente as pessoas de baixa renda, o 

programa que tem o foco na prevenção e promoção da saúde é, portanto, fundamental para os 

nossos munícipes, notadamente para aqueles que mais precisam. 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho das equipes na zona rural (extensa área) é salutar 

para garantir a saúde e o bem-estar dos moradores da referida localidade. Assim sendo, é 

importante que as equipes dos PSFs possam contar com toda infraestrutura necessária para 

garantir um ótimo trabalho; faz parte desse suporte necessário um lanche de boa qualidade 

para todos os membros dessas equipes.  

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

        Plenário vereador João Caltabiano, 24 de novembro de 2014. 
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