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Ata da Audiência Pública, tem Objetivo de homenagear a todos os trabalhadores
da área da saúde que atuaram na linha de frente no combate a Covid19,
propositor vereador Marcelo Palmeira.

Aos (27) vinte e sete dias de setembro do ano de 2021, às (15) quinze
horas, realizada Audiência Pública, que está de acordo com o que
preconiza o ato de número 3 de autoria da Mesa Diretora que
regulamentou a realização das Audiências Públicas e Solenidades dessa
Casa Legislativa. Nesse momento o Propositor dessa Audiência vereador
Marcelo Palmeira, declara aberta a presente Audiência e convida para
compor a Mesa Diretora os senhores (as); Sra. Vanda Florentino
(vereadora por pelo Município de Maribondo). Sr. Izac Lima(coordenador
do Movimento Ativista Saúde). Sra. Leidjane Ferreira de Mello(Enfermeira).
Sra. Diane de Andrade(Psicóloga). Em seguida agradece a presença de
todos nas pessoas dos membros do Movimento Ativista Saúde os
senhores(as); Edeildo Alves, Fernades Lima, Maria Laura, Josefa Edilene,
Douglas Medeiros, Davi Marcos e o Elenildo. O senhor Presidente
discorre sobre como surgiu a proposição dessa Audiência Pública, se deu
através de uma conversa desse vereador e o Izac Lima ativista da
enfermagem Alagoana o mesmo faz parte do partido que faço parte, onde
registro que as portas dessa Casa Legislativa estão abertas ao mesmo.
Nesse momento é facultada a palavra ao Sr. Izac Lima, em tempo que o
mesmo faz homenagem a todos os profissionais de saúde envolvidos na
luta contra o covid 19 e nessa introdução agradece esse momento ao
propositor dessa Audiência vereador Marcelo Palmeira, sua equipe, a essa
Casa Legislativa e a todos da mesa, bem como agradece a presença de
todos na pessoa da Leidjane. Logo após fala da luta para que o condutor
de ambulância seja reconhecido como profissional da saúde. Também
discorre sobre a PL 25/64 que está sendo discutida no âmbito federal e até
o momento não foi colocado e votação, onde precisamos fortalecer essa
luta para todos os trabalhadores da saúde. Diz que todos os profissionais
da saúde têm que ser homenageados, pois nesse momento difícil que
passamos na luta contra o Covid19 e ainda estamos enfrentando,
podemos mensurar a importância de todas as pessoas que fazem o
atendimento na saúde. Fala que os investimentos na saúde não podem ser
só em grandes hospitais, sendo de suma importância o investimento nos
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profissionais de saúde valorizando o salário dos mesmos, onde o nosso
movimento é para despertar a consciência política para esse fim,
concluindo faz menção ao Sostines que foi acometido pelo covid19 e
graças a Deus está hoje aqui entre nós recebendo essa homenagem
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente Audiência. Convida
para fazer uso da palavra a psicóloga Diana Andrade, onde a mesma
pontua sobre a visão que tem sobre os profissionais da saúde, em tempo
que solicita para passar no telão questionamentos que trata o que
pesamos no caso os profissionais da saúde estando na linha de frente a
exemplo das perguntas; (Você já foi desafiado a lutar contra o
desconhecido?), outro questionamento ( se eu levar esse vírus para
casa?), (se eu infectar meu filho que tem asma?), dentre outros
questionamentos que os profissionais de saúde tem que lidar com sigo
mesmo e ainda ter que ser profissional para salvar vidas com suas
próprias angustias e vocês enquanto profissionais e seres humanos tem
que ter acolhimento para enfrentar as barreiras, por fim homenageia a
todos os profissionais da saúde que são heróis e como heróis vocês
precisam de reconhecimento. Facultada a palavra a Sra. Ledjane Ferreira
de Melo ( ex- Conselheira do Corem Alagoas) a mesma diz que hoje se
comemora a vida Dia Mundial de Doação de Órgãos, em tempo que
discorre sobre o tema registrando essa bandeira para especializar
profissionais para essa demanda. Pontua a desvalorização dos
profissionais de enfermagem dentre outros. Discorre sobre sua militância
na saúde, onde temos de ter essa Casa Legislativa para estar conosco na
luta de sermos reconhecidos pela sociedade e pelos que fazem as LEIS. A
Sra. Vanda Vereadora de Maribondo fala da luta da área de saúde,
saudando a todos da mesa, onde registra que é enfermeira, hoje
vereadora para lutar pela saúde. Faz um breve relato sobre a enfermagem
que merece uma atenção maior dos que fazem as leis para serem
valorizados, onde solicita do vereador Marcelo Palmeira e de todos dessa
Casa Legislativa essa atenção para buscar melhoria a categoria e a saúde
como um todo. Em seguida fala das vidas perdidas pelos profissionais da
área de saúde, onde conhece a luta da Leidjane na área da enfermagem.
O Senhor Presidente como representando essa Casa Legislativa inicia as
homenagens de moção de congratulação da Câmara Municipal de Maceió
aos 67 profissionais de saúde e que toda a classe se sintam
homenageados. Por fim agradece a todos. Do que para constar lavrei
digitei a presente ata que dato e assino. Maceió 27 de setembro de 2021.
Kely Cristina Lopes dos Santos- Redatora de Atas e debates.
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