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A Vereadora Justines Magagnin saudou a todos e disse fazer uso da tribuna para falar das suas 
indicações. Comentou que na indicação de número 22 pede ao Executivo que estude a 
possibilidade de promover a formação de agentes de primeiros socorros na Rede Municipal de 
Ensino, dentro do seu quadro de servidores, destinado ao atendimento emergencial às 
crianças frequentadoras dos educandários. Acredita que a formação dos Agentes de Primeiros 
Socorros é de suma importância, para segurança e garantia de proteção às crianças que 
frequentam as Escolas. Salientou que muitas vezes ocorrem acidentes e situações clínicas, 
especialmente com crianças, cujo procedimento de primeiros socorros no ato que se verificou 
o evento é crucial para o prognóstico da situação. Sendo assim, essas Escolas, contando com 
pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros, garantem maior tranquilidade e 
segurança para os pais, professores e alunos. Disse que proposta da inclusão de Agentes de 
Primeiros Socorros na Rede Municipal Ensino não vai gerar impacto financeiro, pois os Agentes 
em questão serão servidores do próprio educandário onde atuam, da mesma forma que os 
responsáveis pela formação destes Agentes integram o quadro de servidores da Secretaria 
Municipal da Saúde. Na segunda indicação de número vinte e três, salientou solicitar ao 
Executivo que estude a possibilidade de contratar um fisioterapeuta para atender na Unidade 
do Posto de Saúde do Município. Comentou todos serem sabedores de que esta especialidade 
vem sendo oferecida para a população, porém fora do município. Disse que seria de suma 
importância ter um profissional atendendo na nossa Unidade de Saúde, sem a necessidade de 
haver esse deslocamento do paciente. Afirmou que normalmente cada sessão dura em torno 
de 50 minutos, sendo assim, como muitos dos pacientes dependem do carro da saúde para se 
deslocar, passam o restante da manhã ou tarde esperando a volta para casa e com o 
atendimento no município isso não seria necessário, além de os custos poderem ser reduzidos. 
Ressaltou que a participação de um fisioterapeuta na equipe do Programa Saúde da Família, 
além de melhorar o atendimento prestado e a qualidade de vida da população, irá contribuir 
com a redução dos gastos públicos. 


