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Moção (de Apoio) nº 09/2021. 

(De autoria do nobre vereador Jorge Sabino da Costa Júnior) 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAPIARA/SP. 

 

O vereador que subscreve, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

REQUER à Mesa Diretora que, ouvido o douto e soberano Plenário de acordo com as 

normas regimentais, e se aprovada, envie–se a presente MOÇÃO DE APOIO ao PL 

2564/2020, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso 

salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 

e da Parteira, ao Senado Federal, com objetivo de apoiar a tramitação e aprovação do 

Projeto de Lei nº 2564/2020, que está protocolado no Senado. 

Que a MOÇÃO seja endereçada ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Otavio Soares 

Pacheco – Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Senhor Fabiano 

Contarato - Senador e propositor do PL 2564/2020 e para a Excelentíssima Senhora 

Zenaide Maia – Senadora e relatora do referido PL ora apoiado pela presente moção. 

Essa MOÇÃO tem por objetivo APOIAR irrestritamente o PL 2564/2020 que altera a Lei 

nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, 

do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, tal medida deve 

pautar-se na premissa que a categoria da Enfermagem e suas atividades auxiliares, 

categoria essa de profissionais abnegados frente à importância de sua atuação em prol 

da saúde da humanidade, que colocam a sua saúde em risco para salvar vidas todos 

os dias e continuam extremamente desvalorizados por todo o Brasil. 

Talvez nunca na história a sociedade tenha que reconhecer e valorizar essa profissão 

tão essencial ao cuidado da saúde do ser humano. Enquanto muitos param, se 

mailto:camaraguapiara@camaraguapiara.sp.gov.br


                                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGUUAAPPIIAARRAA  
EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

RRUUAA  DDEEPP..  DDIIÓÓGGEENNEESS  RRIIBBEEIIRROO  DDEE  LLIIMMAA,,  8811  --  CCEENNTTRROO  

FFOONNEE::  ((001155))  33554477--11118866  ––  CCEEPP  1188331100--000000  ––  GGUUAAPPIIAARRAA  ––  SSPP  

EE--mmaaiill::  ccaammaarraagguuaappiiaarraa@@ccaammaarraagguuaappiiaarraa..sspp..ggoovv..bbrr  

SSiittee::  wwwwww..ccaammaarraagguuaappiiaarraa..sspp..ggoovv..bbrr  

 

 

 

recolhem, a enfermagem continua na linha de frente, maior exemplo é a pandemia da 

COVID-19 que assola o mundo. Imaginem um hospital sem enfermagem, seria um 

grande prejuízo, os serviços de saúde dependem da enfermagem. 

É momento de reconhecer essa categoria não somente com a aclamação social de 

Heróis da saúde que infelizmente não coaduna com a remuneração digna dessa 

categoria, incoerência esta que se pretende corrigir através da aprovação pelo 

Congresso Nacional do PL 2564/2020 que figura como objeto fundamental de apoio 

desta MOÇÃO. 

Com base ao exposto acima e a tudo que a Enfermagem Brasileira representa, rogo 

aos nobres pares desta casa de leis, para que aprovamos de forma unanime est 

MOÇÃO DE APOIO AO PROJETO DE LEI Nº 2564/2020. 

Guapiara, 13 de setembro de 2021. 

 

Jorge Sabino da Costa Júnior 

Vereador 
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