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INDICAÇÃO Nº 047/2021

AUTOR DA MATÉRIA: Kartejane Júnior de Barros- Vereador

Vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer que após a tramitação regimental seja
encaminhada uma via desta ao Prefeito do Município de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais.
INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Francisco de Paulo Freitas: Um estudo e viabilidade
juntamente com a Secretaria de Saúde conseguir trazer a carreta da Fundação Cristiano Varella para
realização de um mutirão de exames de prevenção para a população do nosso município.

JUSTIFICATIVA
Se Carreta da Fundação Cristiano Varella vier para realização de um mutirão de prevenção em
nosso município será muito bom para nossa população realizar exames de Preventivos e
Mamografia e demais exames que a fundação possa oferecer.
Após um período de pandemia em que as pessoas, por receio, evitaram realizar exames
importantes de rotina, a realização deste mutirão será muito importante para o nosso município e
permitirá suprir as metas de campanhas preventivas como Outubro Rosa e do Novembro Azul desde
já em nossa cidade.
O Excelentíssimo Prefeito, juntamente com a Secretaria de Saúde conseguir esse feito para nossa
população,
sugiro um agendamento anterior da chegada da carreta , visando garantir
um atendimento ágil e evitar aglomeração de pessoas. Esses serviços oferecidos são gratuitos,
entretanto, compete ao município realizar uma campanha de doação de itens alimentícios (leite, óleo
de soja e arroz) destinados à manutenção dos serviços oferecidos pela Fundação e não vai pesar
financeiramente para nenhum munícipe. A prevenção é sempre o melhor remédio.
Na certeza de contar com a referida aprovação de forma unânime dos prezados pares e que
Excelentíssimo Prefeito irá tomar as providências cabíveis, desde já sou agradecido.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, 09 de Setembro de 2021.
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