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REQUERIMENTO Nº 097/2014 

“Cursos de formação continuada para Servidores dos PSFs aperfeiçoarem o 

atendimento ao público” 

 

 

O vereador é um interlocutor do cidadão com o poder executivo local, pois representa 

a defesa da cidadania de todos os munícipes. Como legítimo representante político dos 

citadinos tem as seguintes funções: legislar, fiscalizar, representar os interesses da sociedade 

local e assessorar o poder executivo. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, 

que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe, através de um 

estudo com o Diretor de Saúde, qual a possibilidade de realizar Cursos de formação 

continuada para Servidores dos PSFs aperfeiçoarem o atendimento ao público? 

 Que deste se dê conhecimento ao Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da 

Secretaria de Saúde do Município e aos munícipes.  

 

Justificativa 

 

A formação continuada propicia maior qualificação dos servidores para exercerem 

melhor suas funções. Portanto, é algo fundamental para a população que precisa dos serviços 

públicos, pois quanto mais eficiente e cuidadoso o atendimento, melhor para os munícipes.    

Os cursos devem visar à motivação de cada servidor para melhorar o trabalho de 

atendimento à população, pois a motivação e valorização dos funcionários acabam trazendo 

como consequência natural um melhor desempenho de suas funções.  

Estabelecer um padrão de qualidade para o atendimento aos citadinos é algo 

fundamental para todos os serviços públicos. Os munícipes merecem o melhor atendimento 

possível, pois pagam seus impostos e têm, evidentemente, seus direitos. 

Muitas pessoas me procuraram para reclamar do atendimento de alguns funcionários 

nos PSFs, para evitar tal situação e, ao mesmo tempo, para valorizar os bons funcionários, é 

fundamental que cursos sejam realizados e que os postinhos sejam acompanhados mais de 

perto pela autoridade maior da área de saúde. 

Sugiro que além de cursos de formação continuada, os postinhos possibilitem aos 

cidadãos mecanismos de avaliação do atendimento, inclusive dos médicos.   
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Prestar um atendimento de melhor qualidade, integral e humano nos PSFs, garante 

efetivamente o acesso à assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a 

satisfazer as necessidades de todos os cidadãos. 

 Que estes cursos sejam estendidos para a todos os servidores da área de saúde do 

município.  

 Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.  

 

   Plenário vereador João Caltabiano, 13 de outubro de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 


