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INDICAÇÃO Nº 898/ 17 
 

 

INDICAÇÃO 
 

  
            

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, depois de ouvir o Plenário, que seja 
solicitado ao Prefeito Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto, que através da 
Secretaria de Saúde e Combate às Drogas, seja criado o “Dia D + Saúde”, que acontecerá 
mensalmente o dia inteiro. 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
      
                  

 Uma pessoa saudável não é somente aquela que não está doente, mas aquela que 
tem o corpo e a mente funcionando em harmonia, ou seja, proporcionando o máximo de 
bem estar, disposição e vitalidade. Sendo assim, a saúde pública deve ser levada a sério, 
através da produção de trabalhos preventivos que melhoram a qualidade de vida da 
população. E foi pensando nisso que faço a referida Indicação, que seja criado o Dia D + 
Saúde, com o objetivo de levar mais informação, prevenção e atendimento imediato sem 
custo. 

Este projeto contará com uma equipe de profissionais na área da saúde como 
enfermeiros, médicos, e outros profissionais na área levando atendimento a todos os 
munícipes uma vez por mês no Centro da cidade. 

Uma das maiores necessidades da população está na Saúde e esta é uma ação que 
será criada para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. “A pressão alta é 
conhecida como doença silenciosa, algumas pessoas nem apresentam sintomas”. A 
diabetes também. “Além de atendimento médico” é preciso também promover a saúde 
como verificar a pressão arterial, glicose e ainda se o paciente precisa receber orientações 
sobre alimentação correta e a importância de atividades físicas, DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis), atitudes essenciais para ficar longe dos males causados 
pelo colesterol alto e tabagismo; além de pessoas que queiram fazer doação de sangue 
incluir no cadastro da Secretaria de Saúde. 

As ações do “Dia D + Saúde” irão fazer a diferença e trará mais esperança para a 
população com esses benefícios.  

 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 01 de junho de 2017. 
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