ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 04/2017
AUTOR: JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA
ASSUNTO: Solicita Distribuição Gratuitamente de Kit de Higiene Bucal ao
alunos da rede pública municipal de educação.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa, requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
no sentido do mesmo providenciar junto a Secretaria de Saúde, a Distribuição
Gratuitamente de Kit de Higiene Bucal ao alunos da rede pública municipal de
educação.
JUSTIFICAÇÃO:
Este requerimento visa, como forma de ampliar as políticas sociais em
Areia, desenvolver políticas públicas a fim de inserir a fornecer aos alunos
matriculados na rede municipal de ensino um Kit de higiene no início de cada
trimestre letivo. O Kit de higiene Bucal deverá ser composto de uma escova de
dentes, fio dental e um creme dental com flúor.
Dos problemas que comprometem

a saúde bucal, a cárie é o mais

comum de todos. Levantamentos epidemiológicos já comprovaram que este é o
mal de maior incidência entre crianças e adolescentes de países latino-americanos
e o grande responsável pela dor, pelo desconforto, pelo mau hálito, pela perda de
dentes,pelos abcessos e pelos focos dentários. Além da cárie, existem outros
,problemas como a doença peiodontal, a gengivite, o tártaro, as más maloclusões
(irregularidades dos dentes) e os problemas de ordem estética.
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Todos esses problemas constituem um forte adversário para o ser
humano, pois reduzem sua resistência orgânica e causam problemas nas
articulações e outras complicações.
Mas, apenas a visita ao dentista não é suficiente para a manutenção da
saúde bucal.

Para ter os dentes bonitos e saudáveis, deve-se escová-los

corretamente após as refeições e usar diariamente o Fio Dental. O uso dessas
medidas, associadas a hábitos alimentares saudáveis, é a garantia de um sorriso
com saúde.

Acredito na sensibilidade dos nobres Pares e do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 03 de março de 2017

___________________________________________
Jorge Eduardo Alves da Silva
Vereador
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