
INDICAÇÃO N. 99, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Autoria Vereador: WAGNER GODOY 

 

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luiz Flori Binotti, à 

convocação/contração de Agentes de Saúde da Família para a 

cobertura das áreas descobertas dos PSFs. 

 

 

Com base no que dispõe o regimento interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, ouvido 

o Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviada ao Poder Executivo Municipal, 

visando o atendimento desta Indicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

O Agente Comunitário de Saúde é reconhecidamente um trabalhador, que tem papel 

importante na organização das ações de saúde, na promoção do cuidado, na conscientização da 

população para o autocuidado e na defesa da vida. É o elemento fundamental na gestão de 

informações seguras sobre o uso correto e racional de medicamentos para manter a qualidade 

de vida das pessoas atendidas nas micro áreas.   

Conforme o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Esse 

contato direto com a comunidade permitiu que a área assegurasse, ao longo desses últimos anos, 

o acesso da população circunscrita a medicamentos para o tratamento da AIDS, tuberculose, 

hanseníase, hipertensão arterial e diabetes. 

 Em resposta ao Ofício n. 21/2017, a Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde – MT, 

considerando a legislação até 09/2017, a demanda atual de micro áreas descobertas no 

município são de 19. Devido esse quadro vejo a necessidade de buscar uma melhor alternativa 

tornando urgente a regularização dessas áreas descobertas. 

  Hoje, mesmo com o esforço dos nossos agentes em cobrir algumas áreas que encontram-

se descobertas, a sobrecarga aos servidores públicos, é notória, precisamos readequar essas 

unidades para a realidade do amplo crescimento dos seus bairros e suas necessidades. O que 

facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. Estas equipes 

atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 12 de dezembro de 2017 

 

WAGNER GODOY 

Vereador-Solidariedade 
 


