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MOÇÃO Nº 158/2022

ao Excelentíssimo Senhor ARTHUR LIRA– Presidente da Câmara dos Deputados, e aos
Senhores(as) Deputados (as): ANGELA AMIN (PP-SC), CARLOS CHIODINI (MDB-SC),
CARMEM ZANOTTO (CIDADANIA-SC), CAROLINA DETONI (UNIAO-SC), CELSO
MALDANER (MDB-SC), CORONEL ARMANDO (UNIAO-SC), DANIEL FREITAS
(PL-SC), DARCI DE MATOS (PSD-SC), FABIO SCHIOCHET (UNIAO-SC), GEOVANA
DE SÁ (PSDB-SC), GILSON MARQUES (NOVO-SC), HÉLIO COSTA
(REPUBLICANOS-SC), PEDRO UCZAI (PT-SC), RICARDO GUIDI (PSD-SC),
RODRIGO COELHO (PODE-SC), ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (MDB-SC),
MOÇÃO DE APELO, para que seja aprovada a PL 2564/2020, que cria o piso salarial
nacional dos Enfermeiros que altera a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986.

A enfermagem é essencial dentro do sistema de saúde, afinal são eles que estão presentes
durante todo o tratamento de pacientes: desde o momento da entrada até o de alta e muitas
vezes também fora do ambiente hospitalar. 
Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são peças-chave no enfrentamento de
grandes desafios como a pandemia do novo coronavírus e na Atenção Básica a pacientes.
Segundo dados de 2016 do Conselho Federal de Enfermagem(Cofen), só no Sistema Único
de Saúde (SUS) o grupo de enfermagem é responsável por 60% a 80% das ações na Atenção
Básica e 90% dos processos de saúde em geral.

Além da relevância da enfermagem para a Saúde de todos(as), estes profissionais ainda
colocam as suas vidas em risco todos os dias, em favor da coletividade, como foi e está
sendo na Pandemia, a enfermagem é composta por 85% de público feminino, que na rotina
de trabalho enfrentam uma jornada exaustiva, laboral e emocional, somado à dupla jornada
de trabalho enquanto mulheres, mães e organizadoras da vida doméstica, quando não
trabalham em mais de um emprego;

É notória a imprescindível atuação dos profissionais de saúde nestes tempos difíceis de
pandemia, que não se restringe apenas ao Brasil, mas sim ao mundo todo. São estes os
guerreiros que estão à frente da grande pandemia enfrentada, desempenhando funções muito
maiores das que foram preparados, pois a luta para preservar a vida humana alcançou níveis
muito elevados. A luta pela valorização da enfermagem é de longa data e está alicerçada na
fixação, em lei, de um Piso Salarial Nacional, concretizado pelo PL 2564/2020, o qual fixa o
piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras
seguindo a emenda, que propõe o piso de 4.750 mensais para enfermeiros: sendo este 70%
para técnicos de enfermagem, 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras, que foi
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aprovado pelo Senado Federal e agora deve ser apreciado e votado pela Câmara dos
Deputados.

Considerando que a Constituição Federal prevê em seu artigo 7º inciso V, que é direito dos
trabalhadores o “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do seu trabalho”,
nada mais justo que estes profissionais obtenham este reconhecimento financeiro, com a
votação na Câmara do PL 2564/2020

Considerando o exposto, solicitamos por esta MOÇÃO DE APELO, para que a PL
2564/2020, seja aprovada pela Câmara dos Deputados, para instituir o Piso Salarial
Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da
Parteira, tendo em vista a inegável importância desses profissionais para todos os serviços
de saúde.

Data da Reunião Tipo da Reunião
22/03/2022 Reunião Ordinária

Votação Resultado
Em Única Discussão e Votação Aprovada

Favorável Contrário Abstenção
20 0 0

Vereador Voto
ADÃO TEODORO Presidente
ALAMIR BALBINOT Favorável
ANDRE KOVALESKI Favorável
CESAR VALDUGA Favorável
CLAUDAIR ALBERTO (SICA) Favorável
DEISE SCHILKE Favorável
DELVINO DALL ROSA Favorável
DERLI MAIER Favorável
FERNANDO CORDEIRO Favorável
IVALDO PIZZINATTO Favorável
JOÃO MARQUES ROSA Favorável
JOÃO SIQUEIRA Favorável
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LUIZ ANTÔNIO AGNE Favorável
MARCILEI VIGNATTI Favorável
MAURO ZANDAVALLI Favorável
NELSON KROMBAUER Favorável
NEURI MANTELLI Favorável
SUELI SUTILLI Favorável
VALDEMIR STOBE Favorável
VALDIR SMAEL CARVALHO Favorável
WILSON CIDRÃO Favorável


