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Câmara Municipal de Taubaté 

Estado de São Paulo 

MOÇÃO  

 

 

Dispõe sobre MOÇÃO de APOIO aos 

Projetos de Lei que estão em tramitação 

junto à Câmara dos Deputados Federais 

estabelecendo piso salarial para os 

farmacêuticos de nosso país. 

 

     Senhor Presidente,  

 

    Nos termos regimentais apresento a MOÇÃO de 

APOIO aos Projetos de Lei que estão em tramitação junto à Câmara 

dos Deputados Federais estabelecendo um piso salarial para os 

farmacêuticos de nosso país.   

    Há três projetos de lei que estão sendo 

processados de maneira conjunta na Câmara dos Deputados 

estabelecendo o piso salarial dos farmacêuticos, como o 

apresentado pela Deputada Federal Alice Portugal, do PC do B da 

Bahia.  

    Os projetos encontram-se, em sua maioria, na 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e figuram na agenda 

prioritária do Conselho Federal de Farmácia, com atenção 

redobrada pela Comissão Parlamentar, formada por farmacêuticos 

Conselheiros Federais de Farmácia, por dirigentes dos Conselhos 

Regionais de Farmácias e por integrantes dos plenários dos 

regionais.  
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    Assim como os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, os farmacêuticos também estiveram na 

linha de frente do combate à Covid-19. Apesar da vitória recente 

para instituir o piso salarial dos enfermeiros, que ainda pende 

de sanção do Presidente da República, Jair Bolsonaro, o piso 

salarial dos farmacêuticos ainda NÃO foi aprovado.  

    Os farmacêuticos, um dos profissionais de 

saúde mais próximo da população, por vezes, auxiliam os cidadãos 

orientando-os sobre questões relacionadas à saúde, incluindo os 

sintomas, fatores de risco e prevenção de doenças, com um 

conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde.  

    Mas não só isso, os farmacêuticos se tornaram 

profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate 

da pandemia. Afora o típico atendimento ao cidadão nos diversos 

estabelecimentos farmacêuticos, os profissionais realizam exames 

e aplicam as vacinas que previnem a progressão do Covid-19. Por 

conta das diversas competências do farmacêutico e da necessidade 

absoluta de sua prestação de serviços à população, é de suma 

importância que o profissional tenha o seu merecido 

reconhecimento, devendo, portanto, ser remunerado a partir de um 

piso salarial estipulado por lei. 

    O estabelecimento de uma justa remuneração 

representará conquista fundamental para os trabalhadores e 

trabalhadoras que, nesse momento, se empenham em salvar vidas. 

    Nesse sentido, serve a presente Moção para 

apoiar a luta dos profissionais farmacêuticos, submetendo os 

termos aqui descritos aos Nobres pares, requerendo, ao fim, pela 

sua aprovação. 
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    Diante do exposto, apresento aos Nobres 

Pares para apreciação e aprovação esta MOÇÃO DE APOIO e que, do 

deliberado, seja dada ciência ao Exmo. Sr. José Antônio Saud 

Junior - Prefeito Municipal de Taubaté, Dr. André Luís dos Santos 

- Delegado Regional Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

São Paulo - Seccional São José dos Campos, Dr. Marcelo Polacow 

Bisson Delegado Regional Conselho Regional de Farmácia do Estado 

de São Paulo, Walter da Silva Jorge João - PRESIDENTE Conselho 

Federal de Farmácia - CFF., Arthur Lira Presidente Câmara dos 

Deputados Federais e a imprensa local. 

                                  

    

Plenário "Jaurés Guisard", 22 de agosto de 2022. 

 

 

Vereador Richardson da Padaria- União Brasil. 
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