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Moção Nº 202/2022

Senhor Presidente,
CONSIDERANDO que o Projeto de Lei nº 1.559/2021, de autoria do Deputado Federal André
Abdon, o Projeto de Lei nº 2.028/2021, de autoria da Deputada Federal Alice Portugal, e o
Projeto de Lei nº 3.502/2021, de autoria do Deputado Federal Cleber Verde, dispõem sobre
o salário profissional do farmacêutico e tramitam em conjunto por estarem apensados.
CONSIDERANDO que os farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias, públicas ou
privadas, são de extrema importância para a saúde dos cidadãos brasileiros, pois garantem a
segurança da população que utiliza os serviços das farmácias e drogarias, o acesso correto e
seguro ao tratamento medicamentoso.
CONSIDERANDO que os profissionais têm compromisso com a promoção do uso racional de
medicamentos, além de serem responsáveis pelo cumprimento de várias normas sanitárias
nesses locais.
CONSIDERANDO que a categoria foi de extrema importância no enfrentamento da
pandemia de Covid-19, visto que, desde o início, os únicos estabelecimentos de saúde que
não fecharam suas portas e não deixaram de prestar atendimento à população foram os
hospitais e as farmácias: Os farmacêuticos em nenhum momento deixaram de atender e
orientar os pacientes que os procuram diariamente nas farmácias, pacientes esses que
muitas vezes tinham diagnóstico de Covid-19, ou seja, os profissionais permaneceram
expostos a grandes riscos de contaminação; Os farmacêuticos realizaram e realizam exames
de Covid-19 nas farmácias para ampliar o acesso e desafogar o sistema de saúde, desde a
primeira onda da contaminação no país; Os farmacêuticos auxiliaram nas campanhas de
vacinação; Os farmacêuticos contribuíram no esclarecimentos e dúvidas e fornecimento de
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Moção de Apoio aos projetos de lei que dispõem sobre o piso salarial nacional da
categoria dos farmacêuticos, que tramitam na Câmara Federal.
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orientações corretas, contribuindo no esclarecimento de notícias falsas e das inúmeras
dúvidas que surgiram nesse período.

Por todo o exposto,
REQUEIRO, nos termos regimentais, após ser ouvido o Plenário, que seja aprovada a
presente Moção de Apoio aos projetos de lei que dispõem sobre o piso salarial nacional da
categoria dos farmacêuticos, que tramitam na Câmara Federal.
Que, do deliberado, seja dada ciência à seguinte autoridade:
Deputado Federal Arthur Lira, Presidente Câmara Federal dos Deputados, por meio do
endereço eletrônico dep.arthurlira@camara.leg.br, ou através do seguinte endereço:
Gabinete 942 - Anexo IV - Câmara dos Deputados.

SALA DAS SESSÕES “DEPUTADO BADY BASSITT”,
06 de junho de 2022.

JOÃO PAULO RILLO
Vereador – PSOL
JPR/lf
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CONSIDERANDO que é notória e incontestável a importância do farmacêutico, bem como é
nítida a amplitude da responsabilidade desse profissional, que merece ter condições dignas
de trabalho e uma melhor qualidade de vida, o que certamente contribuirá com um
atendimento mais qualificado, trazendo reflexos positivos para a saúde da população
brasileira e em consequência para todo o sistema de saúde.
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