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PROTOCOLO
1397/2022Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos
Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machadodeliberagao do plenario para que o _ . 0

informe se ja existe estudos em andamento inclusive de impacto fmanceiro 
fim de enviar para esta Casa de Leis um Projeto de Lei que implemente a 
Emenda Constitucional N° 120, de 05 de maio de 2022, publicada em 6 de 
maio deste ano, a qual "Estabelece aos Agentes Comunitanos de Saude e 
aos Agentes Comunitarios de Combate as Endemias um novo piso 
salarial de 2 salaries minimos, alem do direito a aposentadona especial 
devido aos riscos inerentes as fungoes desempenhadas”.

JUSTIFICATIVA

Solicito com urgencia os estudos necessaries para que nosso munidpio 
cumpra com as novas diretrizes da Emenda e contemple a classe supracitada, 
tenho recebido cobrangas por parte dos profissionais, questionando-nos se ja 
existe uma previsao para o inicio do cumprimento da emenda, de qual maneira 
sera feita e se ha programagao para o pagamento retroativo caso nao possive 
cumprir em tempo habil, tendo em vista ainda que varias cidades ja enviaram a
Camara projetos para aprovagao. . nac

Ressalto que esses agentes correm riscos dianamente por estarem nas 
mas fazendo o melhor para nossa populagao, merecem ser respeitados e 
receber de forma correta o que Ihes e de direito, realizam servigos essenciais 
ao povo Caiamarense, e conhecem de perto a saude e necessidade de cada 

aproximando o servigo publico e a garantia de direitos a quern realmente

Apos tanto exposto, nada mais justo, que recebem a devida atengao a 

emenda que beneficia os honorarios destes.

um
precisa.

O texto da emenda estabelece um piso salarial nacional de dois salaries 
minimos (equivalent© hoje a R$ 2.424) para a categoria e tambem preve 
adicional de insalubridade e aposentadoria especial, devido aos riscos 
inerentes as fungoes desempenhadas. A emenda tambem determine que 

Distrito Federal e municipios deverao estabelecer outras vantagens,
fim de valorizar o trabalhoestados,

incentives, auxilios, gratificagoes e indenizagoes a 
desses profissionais.

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



c/^ fSra^ ^Ct4il(y

Continuagao do Requerimento n° | <6i. 12022 FIs ^3 /2022

Vy>

Adilson'Aparecido Pinto ido SilvaCiebjartmsVereador
VefWdor

Diogode Carvalho Utsunomiya
Vereador Earvil im^ende!Vereador

e;

1 )
V.' / /

IzSi Jefff n Rodrigo Oliveira Sii,.. 
Vereador

Navl^> Alves Ribeiro 
\ % rea d or Vereadora

/A

JoseA$ria Luiifabiono Cordeiro oolvdj 
Vereador Manoel o

Vi r

TarcisioiVloreira deCarvalho 
Vereador

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

e-mail: cmdc@terra.com.brwww.camaracajamar.sp.gov.br

mailto:cmdc@terra.com.br
http://www.camaracajamar.sp.gov.br


Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

Alem disso, fica estabelecido que os vencimentos dos agentes serao

constitucional, os recursos financeiros repassados pela Umao aos estad°s. a 
Distrito Federal e aos municipios para pagamento do vencimento ou 
qualquer outra vantagem dos agentes comunitanos de saude e dos agentes de 
combate as endemias nao serao objeto de inclusao no calculo para fins do 

limite de despesa com pessoal.
Fonte: Agencia Senado

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 31 de maio de 2.022.
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Oflcio n° 106-GP

Cajamar, 09 de junho de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 142/2022; 149/2022; 151/2022; 153/2022, 154/2022; 
155/2022; 156/2022; 157/2022; 159/2022; 160/2022; 164/2022; 165/2022; 
166/2022 e 167/2022, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; 
Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; 
Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda 
Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da 
Conceipao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da 
Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, 
apresentados e aprovados na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de junho 
de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regiment© interno desta Casa de Leis e Resolupao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta considerapao.

ODRIGUESSAULO AM
ente

Exceientissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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