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Excelentíssimo Senhor 

LUIZ C. CARVALHO DE SOUZA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Imbituba/SC 

 

 

 

REQUERER a convocação da Secretária Municipal de Saúde, Senhora 

Graciela Wiemes Ribeiro, para que compareça à Câmara de 

Vereadores, durante o Grande Expediente, para prestar informações 

sobre a referida Secretaria”. 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 028/2018 00 

 

GILBERTO PEREIRA (PR), vereador do município de Imbituba, nos termos do inciso III do Art. 

84, inciso X, § 3º do Art. 117 e, Art. 135, todos do Regimento Interno desta casa Parlamentar, vem 

REQUERER ao Presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba, “a convocação da Secretária 

Municipal de Saúde, Senhora Graciela Wiemes Ribeiro, para que compareça à Câmara de 

Vereadores, durante o Grande Expediente, para prestar informações sobre a referida Secretaria” 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que há pouco tempo, surgiu um forte comentário de fechar a Unidade 

Básica de Saúde da comunidade do Morro do Mirim, aonde fez a população se mobilizar e reverter. 

Considerando que em 27/09/2018, em reunião na comunidade de Araçatuba 

organizada pela Coordenação do Orçamento Participativo, a própria secretária municipal de saúde, 

meio que dando exemplos de algumas mudanças, informalmente citou que a Unidade Básica de 

Saúde da comunidade de Araçatuba, poderia ser fechada para as pessoas terem um atendimento 

melhor na comunidade de Ibiraquera. Isso fez alguns moradores presentes se manifestar 

contrariamente e por seguinte, a comunidade se organizar e realizar um abaixo assinado; 

Considerando fortes comentários de também fechar as Unidades Básica de Saúde 

das comunidades de Paes Leme e Vila Alvorada (Aguada); 

Considerando reclamações de moradores da comunidade da Penha e Campo de 

Aviação que não tem médicos nessas unidades de saúde e provavelmente acontece em outras; 

Considerando reclamações de moradores que tem dificuldades de conseguir 

consultas, exames, etc. Reclamam inclusive do atendimento na parte administrativa em algumas 

situações, bem como, nos questionam sobre a atuação das agentes da saúde. 

 

Nobres vereadores, 

Diante de tantas reclamações por parte dos munícipes na área da saúde municipal, 

diante do medo que se espalha nas pessoas, por ouvirem que serão fechados os postos de saúde de 

suas comunidades, onde o desejo de todos é que melhore. Cremos, que o município vem 

trabalhando para melhorar cada vez mais e que tudo isso não passe de boatos, conversas paralelas 
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mais vindo da própria secretaria de saúde, aonde precisa apurar os fatos e cobrar responsabilidade 

da equipe em não levar adiante notícias desse nível que vem torturando, tirando muitas noites de 

sono dos imbitubense afetados, principalmente dos idosos, das pessoas mais carentes que não tem 

como se deslocar à outros bairros, até pela precariedade e ineficiência do transporte público 

municipal, que além do alto valor da tarifa, não dispõe de horários e itinerários adequados. 

Nada mais justo que a própria secretaria vim colocar um ponto final nessas 

indignações dos munícipes, tirar o medo das pessoas e aproveitar para explicar, informar as 

questões aqui levantadas, bem como expor as realizações da secretaria municipal de saúde, bem 

como, deixar claro para a população o planejamento, os objetivos do governo municipal referente 

saúde, tema tão importante e sempre necessário ser discutido. 

 

Ante ao exposto e convictos da aprovação, aproveito o ensejo para elevar votos de 

apreço. 

 

 

Sala das sessões, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

GILBERTO PEREIRA 

Vereador de Imbituba 

 

 

 

 

 

 

 

 


