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marthaSenhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 281/2021, de autoria da Nobre Vereador Jefferson 

Rodrigo Oliveira Silva e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio 

de seu Oficio n° 2.255//2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

7

DANIL B AOHADO
efei map

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Offcio N°: 2.225/2021

Cajamar, 17 de Setembro de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 2.245/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 281/2021 - 2° sessao - Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n° 2.245/21 - DTL/SMG, que versa sobre a 
Requerimento n° 281/2021, encaminhado por esse Departamento, informamos que, tendo em 
vista o atual momento de crise que assola a popula9ao mundial, devido a pandemia ocasionada 
pelo novo Coronavirus, bem como com a promulgaqao da Lei Complementar Federal n° 173 
de 2020, que trouxe em seu bojo algumas proibi9oes para os Entes Federativos, nos vemos 
impossibilitados, por ora, de darmos continuidade aos estudos quanto ao reenquadramento e 
reajuste dos Guardas Municipals.

Ressaltamos que esse impedimento esta expresso no artigo 8°, inciso III, que 
proibe, ate 31 de dezembro de 2021, alterar estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa.

Por fim, impossibilitados no momento de fazer uma analise mais tecnica do 
Requerimento n° 281/2021, e o que tinhamos a informar.

Atenciosamente,

ALISSON1
Secretari^Municipal de Gestao de Pessoas

O ALVES DE AZEVEDO

Pra9a Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel./Fax: (11) 4446-7699
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Senhor Presidente, DATA/HORA 
19/08/2021 13:23.41

PROTOCOLO
2314/2021

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de ser estudado reajuste 
salarial dos nossos Guardas Municipais.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, visto que nossos Guardas Civis 
Municipais garantem justiga referente as exigencias tecnicas determinadas em 
estatuto, decreto e lei federal para a categoria que desempenha o policiamento 
preventive ostensivo em nosso municipio com muita eficiencia, sendo exigido 
destes profissionais qualificagao tecnica para portar e operar armas de fogo de 
inumeros calibres e especies, tecnicas de uso de algemas e condugao de 
pessoas presas ou sob custodias, tecnicas de imobilizagao, condugao tatica 
bem como o conhecimento de artes marciais e atualizagao diaria sob as 
legislagao federal estatudal e municipal, uma vez que esses agentes 
representam a soberania do municipio materializando todas as leis subjetivas 
incluindo as por essa casa aprovadas. Esse constante estudo e aprimoramento 
ocorre em controle anual com carga horaria e materias determinadas pelo 
Ministerio da Justiga atraves da SEGEN- Secretaria de Gestao e Ensino em 
Seguranga Publica. Lembro que apos ingresso atraves de concurso publico 
esses agentes iniciarn o curso de formagao policial onde obtem todo o 
conhecimento tecnico para sua efetiva atuagao que atendera as necessidades 
de nossos municipes atraves de extensa carga horaria e materias 
determinadas pelo governo federal atraves do Sistema Unico de Seguranga 
Publica, sendo entao aprovados iniciarao suas atividades as quais sao 
controladas por ouvidoria e corregedoria proprias, tambem como exigencia 
para manutengao de suas atividades. Tamanha sao as exigencias e 
peculiaridades desse cargo o qual devemos valorizar. Essa obrigatoriedade 
mantem o porte de arma e convenios dos mais diversos ativos na corporagao e 
municipio, o que garante a legalidade e condigoes dos servigos prestados. 
Refiro-me ta mbem a fazer justiga quanto a urn reenquadramento estudado 
regionalmente ou estadualmente levando em consideragao a receita e o 
numero de habitantes dos referidos municipios, e garanto a todos que nao
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^ se9undo emprego informal afim de complementar sua renda afastando- 
se de suas familias e isso interfere diretamente na qualidade do servigo. Para
na CIVIS mKunlc,Pals ® urTla motivagao em sua produtividade, eficiencia
toHnc ? h- reJ:onhecirTlento devido. Eles carregao a missao nobre de garantir 
todos os direitos sejam das cnangas e adolescentes, idosos e mulheres 
seguranga viana a ordem e seguranga da cidade e demais, para tanto a
perrS oueTp ^ C°m ° deVld° enPuadramento e reconhecimento
permitira que eles possam desempenhar melhor esse papel.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de Agosto de 2.021.
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