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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A IMPLANTAÇÃO DE UM

CENTROS DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICAS (CEO) E UM

LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE

DENTÁRIA (LRPD) - PROGRAMA BRASIL

SORRIDENTE NO MUNICÍPIO DE BARRA

DE SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

implantação de um centro de especialidades odontológicas (CEOs) e um

Laboratório Regional de Prótese Dentaria- (LRPD) - Programa Brasil Sorridente

no município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são

estabelecimentos de saúde bucal inscritos no Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como clínica

especializada/ambulatório de especialidade que oferece serviços de

odontologia gratuitos à população e realiza, no mínimo, as seguintes

atividades: Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer

bucal; Periodontia especializada; Cirurgia oral menor dos tecidos moles e

duros; Endodontia; Atendimento a portadores de necessidades especiais. O

LRPD é um estabelecimento que realiza o serviço de prótese dentária total,
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prótese dentária parcial removível e/ou prótese coronária/intrarradiculares e

fixas/adesivas. O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades

Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção

básica e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família,

pelas equipes de saúde bucal.

Desta forma como a maioria da população do nosso município é

composta por pessoas carentes de baixa renda, as quais não tem condições de

pagar um tratamento dentário especializado, a implantação de um centro

especializado ou órgão de mesma competência é de fundamental Importância

para as pessoas carentes do nosso município.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema que chega simultaneamente com a necessidade das

pessoas carentes por um tratamento dentário gratuito de qualidade.

Diante disso, reiteramos o pedido da implantação de um centro de

especialidades odontológicas (CEOs) e um Laboratório Regional de Prótese

Dentaria- (LRPD) - Programa Brasil Sorridente no município de Barra de Santa

Rosa/PB e dá outras providencias.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 22 de Maio de 2017.

Antoniò Rodrigues da Sllv^

Vereador Proponente
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