
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1636, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros para o 

Município de Francisco Morato. 

 

 

Autoria: Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor 
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INDICAÇÃO Nº 1636, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo ao Senhor Governador do Estado de 

São Paulo no sentido de que determine à Secretaria de Estado de Saúde a 

liberação dos recursos anuais previstos no Programa “Sorria São Paulo” para o 

Município de Francisco Morato.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Sorria São Paulo foi criado em 2006 pela 

Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SES) e estabelece, mediante 

adesão, a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde, para ações 

de atenção básica na área de saúde bucal.  

Desde setembro de 2013, o programa, considerado de 

excelência, atende 411 municípios do Estado beneficiados por este recurso, 

com um valor de repasse que corresponde a R$ 36 mil. 

Os municípios participantes do programa constituem 

localidades cujas condições de vida são consideradas precárias. Os relatórios 

anuais decorrentes da análise dos investimentos dos recursos têm 

demonstrado a grande importância deste Programa para esses municípios que 

relatam depender do Programa para dar continuidade ao atendimento 

odontológico o ano todo, como é o caso de Francisco Morato. 

A atual administração desenvolveu o projeto “Francisco 

Morato Sorriso Aberto” sob a supervisão da Coordenadora Odontológica, Dra. 

Marcella Sanches e do vice-prefeito Araguacy de Avila Souza, através do qual 

a odontologia será levada para as escolas municipais, distribuirá 13.600 kits de 

saúde bucal e oferecerá assistência para crianças entre seis e dez anos, com 

avaliação, orientação sobre escovação e dieta, além de educação sobre saúde 

bucal.  

Uma equipe formada por médico, enfermeiro e 

fonoaudiólogo visitará as escolas da cidade e caso haja necessidade de 

tratamento, os pacientes serão encaminhados para a Unidade Básica de 

Saúde de referência do bairro. O projeto priorizará os métodos de prevenção 

 

 

 



de cáries e outras doenças bucais para que as crianças possam crescer com 

uma dentição saudável. 

Diante do exposto, oferecemos a presente indicação e 

rogamos as dignas providências do Excelentíssimo Senhor Governador 

Geraldo Alckmin no sentido de que determine à Secretaria de Estado de Saúde 

a liberação dos recursos anuais previstos no Programa “Sorria São Paulo” para 

o Município de Francisco Morato.  

 
Sala das Sessões, em 18/5/2017 

 

a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor 


