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REQUERIMENTO Nº 253 / 21 

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

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

Prefeito Miguel Coelho, que encaminhe à Câmara Municipal, Projeto de Lei, que trate da 

unificação do salário base e gratificações, dos técnicos de enfermagem, auxiliares de 

enfermagem e parteiras, similar ao Projeto de lei Nº 014/2021, aprovado por esta Casa 

Legislativa no último dia 20 de maio de 2021. 

JUSTIFICATIVA: 

  No dia 20 de maio de 2021, por unanimidade dos Vereadores presentes na sessão 

ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei Nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo e que 

unificou o salário base e a gratificação de desempenho dos profissionais de cargo Enfermeiro 

PSF. 

 É importante reconhecer que o PL representou uma conquista importante para a categoria 

que luta há muito tempo por melhores salários e melhores condições de trabalho. Entretanto, é 

preciso ir além e expandir esse avanço a outras categorias. 

 Os profissionais da enfermagem sempre desempenham um papel fundamental no sistema 

de saúde no país, e o período que temos vivenciado tem deixado ainda mais evidente à 

necessidade de que sejam garantidos mais direitos para essas categorias profissionais. E é nesse 

cenário que esses profissionais têm intensificado a luta por mais direitos, exemplo disso é a 

mobilização crescente e constante pela aprovação do PL Nº 2.564/2020, que tramita no Senado 

Federal e que busca instituir o piso salarial de categorias da enfermagem (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares da enfermagem) e parteiro. 

Mesmo em mobilização nacional é preciso que as lutas locais continuem e nesse sentido, 

atendendo a demanda das categorias de técnicos e auxiliares de enfermagem do nosso município 

apresentamos o presente requerimento para que a gesto municipal, no uso de suas atribuições 

possa apresentar Projeto de lei que unifique o salário base e as gratificações já percebidas por 

esses profissionais, tomando como base o texto legal do PL Nº014/2021, apreciado recentemente 

por esta casa.  

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
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