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Senhor Presidente, Senhora e Senhores Veneadores.
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AS  DEMANDAS  DA

CATEGORIA    DOS    AGENTES    COMUNITÀRIAS    DE

SAÚDE DE SANTARÉM -PARÁ.

REQUEIRO, após obedecer aos trâmites regimentais, depois de apneciação e aprovação dos llustres membros do
Soberano   Plenário  que   a   Mesa   Diretora  deste   Egrégio   Poder  Legislativo   Municipal,   através  do   seu   setor
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a{ender as demandas dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme abaixo especificado.
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JUSTIFICATIVA

Senhora  e  Senhores  Vereadores,  os  Agentes  Comunjtários  de  Saúde  de  Santarém,  reclamam  que  estão  sem
condições  mínimas  de  trabalho  e  agora  com  a  realidade  da  pandemia,  há  um  agravamento de  tais  situações,  A
categoria não dispõe de máscaras nas unidades de saúde e, quando as tem são descartáveis, para uso de 30 dias.
Segundo membros da categoria, houve ordem da secretária de saúde para que os agentes voltassem a realizar as
visitas domiciliares, cumprindo o horário normal de trabalho.  No município, o gestor decretou calamidade pública e
logo em  seguida deteminou  o retorno da categoria dos Agentes  Comunitários de  Saúde as  atividades,  como  as
visitas,  seguindo  os  protocolos de segurança  e  usando equipamentos de  proteção,  porém  a  Secretaria de Saúde
não disponibiliza tais equipamentos. Ainda segundo relatos de membros da categoria dos Agentes Comunitários de
Saúde,  hà mais de dois anos eles não recebem fardamentos e protetor solares.  0 auxílio para deslocamento, que
foi votado na Câmara Municipal de Santarém, está passando desapercebido, sendo que até o presente momento a
categoria não voltou a neceber. A classe reclama, que os membros da categoria tiram recursos do próprio bolso para
trabalharegarantirsuapnoteção.ACategoriaexigecondiçõesminimasdetrabalho,parapoderdarumatendimento
digno a população e também se proteger. A categoria precisa de Epl.s, testes rápidos e equipamentos de proteção.
A  Categoria  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  quer  soluções  para  suas  necessidades,  para  que  possam
oferecer a população de Santarém um melhor atendimento 0 parlamentar, na condição de legitimo representante do

povo,   requer   em   nome   da   Categoria   dos   Agentes   Comunitários   de   Saúde,   em   caráter   urgentíssimo,   do
Excelentíssimo  Senhor  -  Prefeito  Municipal  de  Santarém  -  Dr.  Nélio  Aguiar,  soluções  cabíveis  as  demandas
apresentadas.

Sala das sessões, P!enário "Vereador Benedito Magalhães" em           de maio de 2020.
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