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Nos termos dos artigos 177 e 443 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
depois de ouvido o Plenário, que aprove a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA com a finalidade de
comemorar os TREZE ANOS de vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela lei
11.350/2006 que disciplina e exercício das atividades do Agente Comunitário de Saúde e de Agente de
Combate às Endemias, a ser realizada no dia 22 de fevereiro, das 08h00 às 11h00, no auditório Renê
Barbour.

JUSTIFICATIVA

Os Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias são trabalhadores que contribuem para
melhorar a qualidade de vida e a saúde das famílias brasileiras, nas mais diversas ações de saúde ao lado
da comunidade, estimulando a organização comunitária, participando efetivamente da vida das famílias,
fortalecendo os elos entre a comunidade e o serviço público de saúde, além de coletar dados sobre os
aspectos sociais e sanitários.

O Agente Comunitário de Saúde e Combate às Endemias desenvolve atividade de promoção da saúde, de
prevenção de agravo, em especial aqueles mais relevantes no território, e de vigilância em saúde, por meio
de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicilio e outros
espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiologias de casos suspeitos de doenças e agravos
junto a outros profissionais da equipe quando necessário.

A Audiência Pública visa debater os seguintes aspectos:

- A aplicação da lei 11.350/2006;

- Temas relacionados à categoria;

- Discutir o parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006, para a propositura da PEC
Estadual;

- Discutir a contrapartida do Estado para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos tecnológicos (tablets);
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- Discutir a questão da prevenção e promoção na saúde básica do PSF e UBS.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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