
Indicação - z7mesrhh

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: z7mesrhh
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
06/05/2020
Indicação nº 1713/2020
Protocolo nº 2779/2020
 

Autor: Dep. Max Russi

Indica a urgente necessidade de manutenção
dos contratos de mais de trinta profissionais da
enfermagem  do  Hospital  Metropolitano  que
tiveram seus  contratos  rescindidos  em plena
pandemia do Novo Coronavírus.

     

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e ao Senhor Secretário de Estado de Saúde,
sobre a urgente necessidade de manutenção dos contratos de mais de trinta profissionais da
enfermagem do Hospital Metropolitano que tiveram seus contratos rescindidos em plena
pandemia do Novo Coronavírus.

 

JUSTIFICATIVA

 

O senhor Dejamir, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Mato Grosso, me
relatou, de forma muito preocupada, que mais de trinta profissionais da enfermagem que
trabalham no Hospital Metropolitano tiveram seus contratos de trabalho rescindidos.

Todos sabemos que o nosso estado, assim como todo o planeta, passa por uma grave
pandemia do Covid-19, e que os principais soldados na luta contra esse vírus são os
profissionais da saúde, então não é admissível que em um momento como este, em que
mais precisamos desses profissionais, eles sejam dispensados.
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Outro fato importante a ser levado em consideração é que tais profissionais acabaram de
passar por treinamento para atenderem os pacientes de Covid-19, ou seja, gasta-se milhares
de reais na capacitação desses servidores para logo depois manda-los embora.

Profissionais capacitados são de extrema importância nesse momento tão delicado, e,
segundo o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, não foi dado nenhum motivo relevante
para tal rescisão contratual, o que reforça o pedido feito na presente indicação.

Vemos diariamente na mídia, autoridades de saúde pelo Brasil relatando o sofrimento da
população pela falta de profissionais qualificados para o atendimento a pacientes
contaminados pelo novo Coronavírus, e Mato Grosso não pode ir no sentido contrário e
dispensar seus principais aliados nessa guerra.

Essas são as razões da presente indicação, que espero ser aprovada pelos meus pares e
atendida pela Executivo, como medida de resguardo à saúde dos cidadãos do estado de
Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Maio de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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