ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 07/2017
Autor: José Ronaldo Maximino de Souza e outros
Assunto: Solicita Plano Cargos Carreira e Salários para os
Profissionais da área de Saúde (Insalubridade, Periculosidade e
Adicional Noturno).

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Sr. Prefeito de nossa
cidade, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo
providenciar junto a Secretaria de Infra-Estrutura, enviar a esta Casa Projeto de
Lei de Plano Cargos Carreira e Salários para os Profissionais da área de Saúde
(Insalubridade, Periculosidade e Adicional Noturno).

JUSTIFICAÇÃO:
Por estes profissionais da área de saúde não serem bem remunerados e assim
correndo risco de vida nos seus respectivos trabalhos, necessários se faz tal pleito,
uma vez que desta forma se trabalha com um salário digno para uma boa
qualificação profissional. Os servidores da saúde têm um papel fundamental em
nossa cidade, pois os mesmos são responsáveis por zelar, cuidar, prevenir, e salvar
a vida dos nossos cidadãos. A saúde municipal é um dos pilares de qualquer
administração pública e tem papel importantíssimo no desenvolvimento físico,
mental e social dos cidadãos areienses. Nossa saúde é formada desde o agente
comunitário, que possui um vínculo com as famílias facilitando as ações e
fortalecendo a mobilização da população; o auxiliar de enfermagem; o técnico de
enfermagem; a enfermeira; o médico e demais profissionais, os quais merecem
ter uma carreira e ter seus direitos constitucionais garantidos através de um
PCCR.O Plano de Cargos e Carreira dará a estes servidores uma valorização
profissional bem como uma motivação para exercerem suas funções com mais
dignidade.
Por isso, desde já requeiro através desta Casa, e espero contar com o apoio
dos nobres colegas Edis neste pleito, e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
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Vereador Subscrito:

FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR ___________________________

Sala das Sessões em 29 de março de 2017.
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