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Indica ao Exmo.  Sr.  Secretário de Estado de
Saúde a necessidade de firmar convênio com a
Prefeitura Municipal de Poconé, objetivando a
viabilização de recursos para a implantação de
um  consultório  odontológico  na  Unidade  de
Saúde  /PSF  do  bairro  Núcleo  Habitacional
Cidade Rosa - Cohab Nova, naquele município.

      Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exmo.Sr. Secretário de Estado de
Saúde, mostrando-lhes a necessidade de firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Poconé, objetivando
a viabilização de rrecursos para a implantação de um consultório odontológico na Unidade de Saúde /PSF do
bairro Núcleo Habitacional Cidade Rosa - Cohab Nova, naquele município. 
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Janaina Riva
Deputada Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender pleito formulado pelo vereador Márcio Fernandes  - Marcinho, do
municipio de Poconé, cujo teor manifesta a necessidade de levar à consideração do Exmo. Sr. Secretário de
Estado de Saúde, ações para realizar convênio, visando disponibilizar recursos para a aquisição de um
consultório odontológico para aquele município.

Nas últimas décadas, o Brasil avançou muito na prevenção e no controle da cárie dentária em crianças,
contudo, a situação de adolescentes, adultos e idosos está entre as piores do mundo. E mesmo entre as
crianças, problemas gengivais e dificuldades para conseguir atendimento odontológico persistem. Para
mudar esse quadro, o governo federal criou a política “Brasil sorridente”, que reúne uma série de ações em
saúde bucal, voltada para cidadãos de todas as idades.

As “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal” apontam para uma reorganização da atenção em saúde
bucal em todos os níveis de atenção no país e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo o
conceito de “cuidado” como eixo de reorientação do modelo. Respondendo a uma concepção de saúde não
centrada somente na assistência aos dentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e
intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando ações programáticas de uma forma mais
abrangente.

Diante disto, conto o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente indicação, bem como, com a
especial atenção do do Secretário de Saúde no atendimento do pleito. 
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