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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito M 7cipal, obedecidas às 

formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário, se clign ossa Excelência estude a 

viabilidade de implantação de um núcleo do Programa Saúde da Família (PSF) ou 

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), no Distrito de Sabaúna. 

Considerando que o referido Distrito possui uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) e é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
fficomunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde, sendo possível receber atendimentos 

básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral. Enfermagem e Odontologia. 

Considerando que, Distrito de Sabaúna possui cerca de 14 mil habitantes, com 

muitos sítios distantes do acesso aos serviços de saúde. Ressaltamos a importância de 

uma Unidade do PSF ou PACs, visando atender aos munícipes que tem dificuldade ao 
a: 

acesso há UBS. 

Vale ressaltar que a importância desses serviços na melhor qualidade de vida, es:. 

conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas 2 

de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta; prestar 

assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando 

contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da 

educação sanitária. 

Na esperança de ver atendida esta solicitação, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência os meus sinceros votos de elevada estima e consideração. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 08 de setembro de 2020. 

EDSON SANTOS 
Vereador PSD 



Tabela 1378 - População residente, por situação do domicílio, sexo e idade, segundo a condição no domicilio e compartilhamento da 

responsabilidade pelo domicilio 

Variável - População residente (Pessoas) 

Idade - Total 

Condição no domicilio e o compartilhamento da responsabilidade pelo domicilio - Total 

Ano -2010 

Situação do domicílio - Total 

Sexo - Total 

Brasil, Município e Distrito 

Brasil 

Mogi das Cruzes (SP) 

Sabaúna - Mogi das Cruzes (SP) 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

190.755.799 

387.779 

14.511 

Notas 

1 - Dados do Universo. 

2 - A categoria Pessoa responsável inclui as pessoas Sem declaração de compartilhamento de responsabilidade pelo domicílio. 


