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INDICAÇÃO 117/2022 

De 24/10/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que o 

município de Santa Lúcia, 

implante um programa de 

fornecimento de lanches aos 

pacientes do Sistema Único de 

Saúde – SUS, em tratamento fora 

do município, bem como ao 

acompanhante, neste caso 

quando houver indicação 

médica.    

 

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A busca por atendimento médico em grandes centros, 

é uma rotina para muitos pacientes de nosso município; 

Essas viagens geralmente são feitas por vans ou 

ambulâncias e tendem a demorar muito entre a saída e a 

volta; 

Muitos pacientes, além da precariedade na saúde, 

também passam por condições precárias na área financeira 

e passar tanto tempo fora de casa, pode ser sinônimo de 

problemas para se alimentar;   
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Muitas prefeituras da nossa região distribuem 

lanches para aqueles pacientes que passam tanto tempo 

fora de casa em busca da manutenção da saúde;  

 Além disso uma parada nas lanchonetes as margens das 

rodovias, atrasa a viagem, prejudicando os que precisam 

chegar cedo ao seu destino e os pacientes acabam ingerindo 

alimentos não recomendáveis para uma boa dieta.   

Diante do exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICÃO a mesa, 

satisfeitas as formalidades regimentais, Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO, fazendo-o sentir a necessidade 

para que o município de Santa Lúcia, implante um programa 

de fornecimento de lanches aos pacientes do Sistema Único 

de Saúde – SUS, em tratamento fora do município, bem como 

ao acompanhante, neste caso quando houver indicação 

médica.    

 

Tais medidas são necessárias, pois nossa indicação 

é que nessas viagens seja servido um lanche simples, para 

que possamos garantir aos pacientes e seus acompanhantes 

um maior bem-estar e que esse serviço seja ainda melhor 

para a nossa população.    

    

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Outubro de 2022. 
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