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A MESA DIRETORA DA CÀ![{RJ{ MTIMCIPAL DE SÃO PALTLO DO

POTENGI-RN

PROPOSIÇÃODE N" 01212023.

REQTIERIMENTO:

Regimento rnremo *ro ao*urtil*or 
abako sigrralário nos terÍnos do art' 153 do

REQUER:

Á mesa Diretora deste poder, que submeta este requerimeoto, em regime de

urgênci4 ao Pleniíriq que depois de aprovado, seja remetido ao Excelentissimo

Senhor Prefeito Municipal Eugenio Pacelli Araújo Souto, ou a quem de direito.

CONCESSÃO PELO PODER DGCUTIVO MUNICIPAL DE KIT DE

HIGIENE BUCAI- NAS ESCOLAS PUBLICAS MTINICIPATS.

I - Fica o Poder Executivo, como forma de ampliar as pollticas sociais lo Município, autorizado

a inserir e forneccr aos almos matriadrdos r, rcde púb[ca munic'ipâI e estadual de ensino I (r.m)

Kit de Higiene Bucal no inLio de cada trimcstrt btivo.

2 - O Kit dc Higienc Bucal deverá ser composto de 01(umâ) escoYâ de denÍe, ol(um) fio dentâl e

0l(un) cremc dental con firíor.
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A prcsente proposição tem o condlo de auxiliar na minimização de um dos

mais graves problemas que afligem a população, independentemente dà

classe social a que p€rtença, que são aquelas moléstias oriundas de uma má

higienização bucal, que podem' inclusive, levar o indivíduo à morte' e a

prevenção, como sabemos, é o meio indicado de evitarmos tais doençes.

Dos problemas que comprometem e saúde bucal, a cárie é o mei§ comum de

todos. Levantamentos epidemiológicos já comprovaram que este é o mal de

meior incidêncie entre crianças e edolescentes de paises latino-rmericanos e

o grende responsável pela dor, pelo desconforto, pelo meu hálito' pela perda

de dentes, pelos abscessos e pelos focos dentários.

Além da cárie, existem outros problcmr§ como a doença periodontal, a

gengivite, o tártaro, as más oclusões (irregularidades dos dentes) e os

problemas de ordem estéüca.

Todos esses problemas constituem um forte adversário p&ra o ser humano,

pois reduzem sua rcsistência orgânica e caüsam problemas nas articulações

e outras complicaçõcs.

A melhor forme de o cidadão evitar tais complicações é visitar regularmente

seu dentista. Além de verificar a higieniz:ção bucal, ele pode realizar o

trâtâmento necessário melhorando o quadro preventivo âtravés de uma

limpeza adequada e da aplicação do flúor.
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Mas, lpenm r visita eo dentista não é suficiente prrr a manutençâo da saúde

bucal. Prra ter os dentes bonitos e saudáveis' deve-se escoválos

corretamente aptís as refeições e usar diariamente o Fio dental' O uso essas

medidas, associadas a hábitos alimentares

sorriso com saúde.

saudáveis, é a garantia de um

De acordo com o artigo 60 da Constituição Federal' o direito a Saúde está

deÍinidocomogarantiasocial,portantoapopulaçãodeveteroacesso

garantido à presteção pública dê serviços de saúde :

"Artigo 60 - São direitos sociais e a educrção' a saúde' o trabalho' a moradia'

o lazer, a §egurançr' a previdência social' I proteção à maternidade e à

inÍiincia, a assistência aos desamparados' na forma desta Constituição"'

Nesse mesmo tolr, reza o art 196 da Carte Maior:

*Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado' garantindo mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravo§ e âo âcesso universal e igualitário às ações e serviços pârâ sua

promoção, Proteção e recuPeração''

w

Em plená,rio.
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P. e E. deferimento.

São Paulo do Potengi/RN, 07 de fevereiro,2023;

Elias Alves Farias J or-MDB
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