Câmara Municipal de Ananindeua
Plenário João Paulo II
Ananindeua-Pará

Dia 12.06.2019 (Sessão Extraordinária) - Matéria em Pauta composta do Projeto de
Lei Complementar nº 015/2019 de 29 de maio de 2019 – Altera dispositivos da Lei nº
2.337 de 09 de julho de 2008, para dispor sobre o grau de formação dos profissionais
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de
Ananindeua, de origem do Poder Executivo, em discussão, o vereador Elias Barreto
esclareceu à comunidade do Curuçambá que os vereadores iriam votar primeiro um
Projeto do Poder Executivo de grande relevância para a área da saúde, para depois
iniciarem as discussões desta área. Disse que esse projeto trata do grau de
informação dos profissionais, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle
às Endemias de Ananindeua. Informou que existe um programa do governo federal
que determina que os municípios precisem ter um “cinturão” em torno de si,
relacionado à cobertura de atendimento de agentes de saúde. Cada Agente é
responsável por cento e cinquenta residências. O prefeito pretende dar essa
cobertura por meio desse projeto, por isso, ele está sendo votado nesta sessão para
que não demore a Ananindeua ter cem por cento de cobertura de agentes de saúde;
o vereador Robson Barbosa disse que é importante ressaltar que nesse concurso foi
solicitado por meio do vereador Sérgio Rato junto ao Secretário de Saúde Paulo
Campos, vagas de agentes de saúde para as ilhas e áreas de quilombolas; o senhor
presidente Rui Begot ressaltou a importância da alteração dessa lei, informando que
o concurso irá oferecer seiscentas vagas de agentes, solicitando aos presentes que
levassem essa informação a outras pessoas; o vereador Sérgio Rato registrou que
esse é um trabalho de parceria com o vereador Robson Barbosa, presidente desta
Casa – Rui Begot, por meio de reuniões com os secretários. Informou que como vai
constantemente às ilhas que pertencem ao Curuçambá, os moradores colocaram
uma situação muito grave de que as ilhas não tem agentes, ou seja, elas ficam
descobertas desse serviço, assim como a comunidade Abacatal. Não havendo mais
discussões, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos – em segunda votação.

