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Com fulcro no Artigo 154, inciso IX, combinado com Artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública, no
dia 28 de abril de 2017, às 14:00 horas no Auditório Milton Figueiredo, com intuito de debater o Projeto de
Lei n°. 6437/2016 que:

"Altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atribuições das profissões do
agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias, ampliar o grau de formação
profissional, e  estabelecer as condições e tecnologias necessárias para a implantação dos cursos de
aprimoramento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias".
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JUSTIFICATIVA

Na regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias, por meio da Lei Federal 11.350/06, ficaram lacunas que são capazes de prejudicar o trabalho que
transformou a saúde preventiva no carro chefe da maioria dos municípios brasileiros.

É de fundamental importância democratizar o debate sobre o PL 6437/2016 com todos os Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias para aprimorar o conteúdo da proposta. Diante
disso, é necessário ampliar o debate com o maior número de representantes do seguimento do Estado de
Mato Grosso.

Desse modo, considerando a relevância do pleito em questão, cabe-me levar ao conhecimento de meus
distintos pares a presente matéria legislativa, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para sua
regimental e merecida aprovação. 
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