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BANDEIRAS DE LUTA DA ENFERMAGEM
Existem pelo menos sete Projetos de Lei de grande importância para a Enfermagem em
tramitação no Congresso Nacional. Abaixo analisamos o andamento de cada um deles para
que a categoria se mantenha informada sobre o assunto:
PL 2295/00 - Redução da Jornada de Trabalho para 30 horas semanais para a
Enfermagem – de autoria do senador Geraldo Melo - Aguarda votação pelo plenário da
Câmara Federal.
PL 459/15 – Piso Salarial do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de
Enfermagem – de autoria do deputado federal André Moura. Aguarda designação de relator
na Comissão de Seguridade Social.
PLS/15 / PL 4330/04 - Terceirização em todas as atividades – de autoria do
deputado federal Sandro Mabel. Aguarda leitura de requerimento na Secretaria Legislativa
do Senado Federal - Terceirização não!
PLS 597/15 - Lei do Descanso na Enfermagem – De autoria do senador Waldir
Raupp - Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Prazo de abertura para
interposição de recurso.
PL 1240/15 – Lei do Descanso na Enfermagem – (âmbito estadual) – Com anteprojeto
de Jefferson Caproni (CONATENF) e de autoria do deputado estadual Carlos Giannazi - Tramita
na Assembléia Legislativa de SP.
PL 4930/16 – Exame de Suﬁciência para a Enfermagem – de autoria do deputado federal
Lúcio Vieira Lima - Em tramitação inicial na Câmara Federal, apresentado em 06/04/2016.
PL 2891/15 – Extingue e proíbe a formação de auxiliares e técnicos de enfermagem
e a graduação de Enfermeiros por Ensino à Distância (EaD) – de autoria do deputado federal
Orlando Silva – Pronto para pauta da Comissão de Educação (CE).
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Informe publicitário

O SinSaudeSP está acompanhando a tramitação de todos esses importantes projetos na
Câmara Federal e no Senado e caso haja audiência pública iremos convocar os trabalhadores
para participar da mobilização na Câmara e no Senado. Fique atento!

