
INDICAÇÃO N.86, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Autoria Vereador: WAGNER GODOY 

 
Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Flori  
Binotti, a construção de um Posto de Saúde da Família – 
PSF, no bairro Parque das Emas.  
  
 

 Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, 
ouvido o Soberano Plenário, que o expediente Indicatório seja enviado ao Poder Executivo 
Municipal, visando o atendimento desta Indicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. Estas equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da 
comunidade circunscrita à sua área de abrangência. 

 
A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde 

das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na unidade básica de 
saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses 
profissionais e a população acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que 
facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. 

 
Além disso, o PSF VIII e PACS, que estão em uma única unidade, foram registrados 

pelo relatório do SIAB uma quantidade de 7.260 pacientes, porém, existem 05 micros áreas 
descobertas podendo ser estimado um total de 10.000 pacientes atendido nessa unidade. No 
mês de setembro foram realizadas 514 vacinas na unidade sendo a primeira em número 
absoluto de vacinas realizadas nos PSFs de Lucas do Rio Verde. Sabe-se que os bairros dessa 
unidade estão em amplo crescimento e necessita de uma visão planejada a esse aumento 
populacional. 

 
Diante disso, a sobrecarga aos servidores públicos, é notória, e precisamos readequar 

essa unidade para realidade do amplo crescimento dos bairros. Conto com apoio de todos os 
vereadores e vereadoras. 

 
Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 05 de outubro de 2017 

 
 

WAGNER GODOY 
Vereador-Solidariedade 


