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Com fulcro no artigo 446-A e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora, após ouvido o Soberano Plenário, o registro da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às
Endemias (ACE), sob a Coordenação Geral do Deputado Estadual Dr. Gimenez.

JUSTIFICATIVA

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos
Agentes de Combate às Endemias (ACE) será recriada nesta nova legislatura para continuar
atuando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, formulando e implementando
políticas públicas em seu favor, tendo como objetivos:
a) Estimular a discussão e o aprimoramento da legislação para assegurar de forma isonômica
um piso salarial em âmbito Estadual;
b) Debater as diretrizes do plano de carreira da categoria e;
c) Buscar o reconhecimento da atividade como sendo exercida sob condições especiais, que
prejudicam a saúde e a integridade física, assegurando a esses profissionais o direito ao
percebimento do adicional de insalubridade.
Devemos ressaltar que o colega médico Dr. Leonardo, enquanto esteve como Deputado
Estadual nesta casa de Leis, ao longo dos últimos quatro anos (18ª Legislatura), fez um
brilhante trabalho na coordenação geral desta frente parlamentar, atuando em muitos
municípios de nosso Estado e agora, como Deputado Federal, irá sem dúvida continuar
defendendo estas categorias profissionais em conjunto com este parlamentar aqui, a nível
Estadual.
Ante o exposto, solicito o registro da Frente Parlamentar de Defesa dos direitos doa Agentes
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Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, utilizando das prerrogativas
inerentes à Mesa Diretora desse Poder Legislativo, para atuar de forma eficaz ao interesse
público.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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