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cÂrilnna Mui,itctpAL DE cAscAVEL
Rece

rNDrcAÇÃo N" \cS , DE 202i,. Protocolo
(Proponentes: Vereadora Beth Leal/Repubücanos; Vereador Professor Santello/PTB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmaru Municipal de Cascavel/PR.

INDICAMOS, nos termos que regem o al.t. 1,43 do Regimcnto Interno desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria Municipal de

Saúde - SESAU, nâ pessoâ do secretário Senhor Miroslau Bailak, e Secretaria Municipal de

Assistência Social - SEASO, na pessoâ do secretário Senhor Hudson Moreschi Junior
solicitando estudos e implantação de uma Unidade de Referência à Saúde do Idoso, com
atendimento especializado por equipe interprofissional em atenção integral à saúde do idoso.

É a Indicação. Sala das Sessões.

Cascavel, 16 de junho de2021,.

/ C'l,., / ;]J

- Beth Leal
Yercadonf Repubücanos

Santello
/PTB

Justificativa

Â presente proposição tem por objetivo a instalação de uma Unidade de Referência à Saúde

do Icloso para atendimento especializado poÍ equipe interprofissional em atenção integral à saúde do

idoso. As ativiclades desta unidade estariam relacionadas às questões específicas da população idosa,

abrangendo, ações preventivas de promoção e proteção à saúde, capacitaçáo de profissionais da atenção

básica, pesquisas na ârea de gerontologia, e atendimentos de maior complexidade.

A constituição da eqüpe deve ter carâter multidisciplinar, sendo composta por um

especialista em gerontologia e gertatria, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,

nutricionista, psicólogo, terâpeutâ ocupacional e auxiliar de enfermagem. As ações devem ser

intersetotiais, com o escopo da formação de uma rede de proteção ao idoso, com atendimento na área

da saúde, e com ações voltadas à prevenção de doenças, ações educativas e de suporte aos profissionais

da atenção primâria.
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A garantia da promoçáo e atenção integral à saúde do idoso, em especial aqueles em situação

de r,,ulnerabilidade é essencial p^Í^ o cumprimento dos direitos assegurados no Estatuto do Idoso, mais

ainda, é fundamental para garantu a dignidade da Pessoa, permitir a convivência em comunidade, e

pÍomover a inclusão social.

A implantação de uma Unidade de Referência ao Idoso atende ao previsto no Estatuto
do Idoso, Lei N" 10.741/2003, assim como, está em conformidade com o previsto no artigo 3" da

Política Municipal do Idoso, Lei N" 7.002/2019, que estabelece como dever da familia, da sociedade e

do Estado, âssegurar ao idoso o direito à cidadania, garantindo sua convivência familiar a participação

na comunidade, defendendo a dignidade, o bem estar e o direito à vida.

Âinda, a criaçã.o de uma Unidade de Referência especiaüzada estâ em consonância com as

diretrizes previstas no artigo 4" da Política Municipal do Idoso, que incluem priorrzação do

atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, conforme a legislação

vigente, a capacitaçáo e atualização dos profissionais que atuam no atendimento âo idoso e a divulgação

dos serviços, pÍogÍamâs e projetos de atenção ao idoso, ofetecidos pelo Município.
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Nesse sentido, a prescnte indicação constitui uma medicla de proteção aos direitos dos ,A
Idosos, permitindo o acesso a serviços fundamentais, assegurando a saúde, o bem estar social 

" "^ 
Hvida digna.


