
Excelentíssimo Senhor
ROBERTO LUIZ RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Município de Imbituba/SC

REQUERIMENTO N.º  0015/2019

“Requer  a  convocação  da  Secretária  Municipal  de  Saúde,
Senhora  Graciela Weimes Ribeiro, para que possa apresentar
informações quanto ao Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade  da  Atenção  Básica  (PMAQ)  em  Imbituba  e,  em
especial, sobre o não repasse do piso salarial estabelecido pela
Lei Federal n° 13.708/2018 aos agentes comunitários de saúde
e aos agentes de combate às endemias.”

RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO (PSD), vereador do município de Imbituba vem,
no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 47 e 117, §
3º,  inciso  XI,  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal,  propor  para  deliberação  do  plenário,
REQUERIMENTO para convocação  da Secretária  Municipal  de Saúde, Senhora Graciela Weimes
Ribeiro,  para que possa apresentar  informações  quanto ao Programa de Melhoria  do Acesso e da
Qualidade  da  Atenção Básica  (PMAQ) em Imbituba  e,  em especial,  sobre o não repasse do piso
salarial estabelecido pela lei federal n° 13.708/2018 aos agentes comunitários de saúde e aos agentes
de combate às endemias.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhora Vereadora,

Com o dever de examinar a qualidade dos serviços e a destinação das verbas públicas,
venho por meio deste requerimento convocar a titular da pasta da Saúde Municipal, Senhora Graciela
Weimes Ribeiro, para que esta possa prestar esclarecimentos quanto ao funcionamento do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) em nosso município. 

O  principal  objetivo  do  PMAQ,  conforme  seu  Manual  Instrutivo  (2015),  é  induzir  a
ampliação do acesso e a melhoria  da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de
qualidade comparável nacional,  regional e localmente, de maneira a permitir  maior transparência e
efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica à Saúde. 

O Agente comunitário de Saúde é a “alma” da Atenção Básica à Saúde e, em especial, do
Programa de Saúde da Família, pois é através dele que os demais profissionais que integram a equipe
de saúde conhecem os usuários e o campo de trabalho, podendo traçar estratégias para melhorar a
qualidade de vida da comunidade e melhorar o modelo assistencial de saúde. 

Nesse  sentido,  visando  uma  maior  valorização  desses  profissionais  e  a  consequente
melhoria  nos  serviços  públicos  de  saúde,  solicita-se  a  aprovação  do  presente  requerimento  para
convocar a Secretária Municipal de Saúde para que esta possa prestar informações sobre a sua pasta,



principalmente quanto ao não pagamento do piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018
aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

Sala das sessões, 24 de abril de 2019.

Renato Carlos de Figueiredo
Vereador Propositor


