
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  223 /2021

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja consignado

por esta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sindicato dos Enfermeiros do

Estado de Pernambuco, na pessoa da Senhora Daniella Alencar e ao Sindicato dos Técnicos

de Enfermagem, na pessoa da Senhora Rosângela Maria Lima Galvão, pela articulação e

mobilização das categorias para a aprovação do PL Nº2.564/2020, que tramita no Senado

Federal, e que tem por objetivo estabelecer o piso salarial para as categorias de Enfermeiros,

Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras.

Justificativa:

Tramita no Senado Federal importante projeto de lei que Altera a Lei nº 7.498, de 25 de

junho de 1986, que busca instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de

Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. De Autoria do Senador Fabiano

Contarato, o projeto busca assegurar mais dignidade a profissionais que tem como função o

cuidado, e que no exercício de tais funções assumem os riscos à saúde.

Esse importante avanço vem em um momento extremamente oportuno, em meio a uma

pandemia global que deixou ainda mais evidenciada a importância e a essencialidade dos

profissionais da enfermagem, e mais, abriu os olhos da população em geral para o quanto é

preciso reconhecer e valorizar esses profissionais que em tempos tão duros abriram mão de

suas famílias, de suas casas, para cuidar daqueles que convalesciam pela Covid-19.

Entretanto, além da propositura do texto legal, é fundamental destacar e reconhecer a

importância da mobilização das categorias de profissionais da enfermagem. Apenas propor uma
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lei não é suficiente, é preciso que a sociedade como um todo também se aproprie do debate e

defenda pautas importantes. E é o que temos visto no caso do PL Nº 2.564/2020.

Em todo o Brasil milhares de profissionais tem se mobilizado em torno dessa conquista

e chamado a atenção da sociedade para a necessidade da aprovação do Projeto de Lei, que

acima de tudo buscar assegurar melhores condições de vida para os quase 2,4 milhões de

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras brasileiras.

E em Petrolina essa mobilização não foi na contramão do movimento nacional. No dia

11 de maio de 2011, os sindicatos estiveram na Casa Plínio Amorim e no uso da Tribuna Livre

apresentaram suas pautas às Vereadoras e aos Vereadores petrolinense, e no dia 12 de maio, Dia

Nacional da Enfermagem, foram às ruas de Petrolina para conscientizar a população da

importante luta que vem travando e obviamente, para demonstrar que não arredarão o pé da luta

por mais direitos.

Por tudo isso, gostaríamos de contar com o apoio das Vereadoras e Vereadores que

fazem a Casa Plínio Amorim no sentido de prestarmos essa homenagem a profissionais tão

importantes e sindicatos combativos que tem lançado mão de todos os esforços nessa

importante luta.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR

cas
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