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REQUERIMENTO N° 205/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Senhor Presidente USUARIO
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Senhores Vereadores

Requeiro dentro das rtormas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a possibilidade de elaborar e enviar ao Legislative Municipal de um 
Projeto de Lei criando Plano de Carreiras, Cargos e Salaries para os 
profissionais de Saude do Municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista atualmente os 
servidores da saude nao dispoem de Plano de Carreira, ou seja, apos assumir 
o cargo nao tem perspective de crescimento profissional.
O servidor que toma posse no cargo hoje, passa a receber em contraprestagao 
o mesmo vencimento que o servidor que tem decadas de experiencia, tal 
realidade precisa ser alterada, dando-se aos servidores da saude municipal a 
devida valorizagao.

Nestes termos, requeiro dentro das normas regimentals desta Casa, apos 
deliberagao do douto plenario, sendo o requerimento aprovado, que seja 
encaminhada a presente solicitagao ao Executive Municipal para as medidas 
cabiveis.

A elaboagao de Plano de Carreiras, Cargos e Salaries para os 
profissionais de Saude do Municipio encontra consonancia em documento 
elaborado pela Comissao Especial do PCCS-SUS - Portaria n° 626/GM, de 
08/04/04 e aprovado pela Mesa Nacional de Negociagao Permanente do SUS, 
Comissao Intergestores Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de 
Saude, transformada na portaria Ministerial PORTARIA N° 1.318, DE 5 DE 
JUNHO DE 2007.

E publico e notorio que os profissionais da rede publica de saude sao os 
mais afetados
exposigao a uma enorme quantidade de doengas e substancias perigosas que 
oferecem risco a saude de Enfermeiros, Cirurgioes Dentistas, Medicos, 
Farmaceuticos, Bioquimicos, Psicologos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, entre 
outros profissionais, assim como, da equipe Tecnica Auxiliar e funcionarios 
tecnico administrativos. Somando-se a essa realidade de precarizacao dos 
services e salaries surge a pandemia Covid19 que expos e ainda expoe de
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maneira insalubre fisica e psicologicamente os profissionais e seus familiares.
Enquanto neste cenario de panico e terror mundial da calamidade pela 

pandemia da Covid19, os profissionais de saude que foram os primeiros 
afetados, (foram, continuam e continuarao sem tempo definido para acabar), 
pois sem instrumentagoes adequadas, recursos medicamentosos e 
tecnologicos, alem de conhecimento do manejo da doenga sao os primeiros na 
linha de frente em combarte a doenga, em relagao as outras areas profissionais 
que se refugiam e isolam-se, o profissional de saude vai em diregao oposta, ou 
seja, de encontro e ao confronto da pestilencia com todos esforgos, alem de 
jornadas de trabalho exaustivas. Afim de que a sociedade nao perega.

E contraditoria a falta de regulamentagao e implantagao da carreira unica 
para os profissionais de Saude da SMS de Cajamar, como carreira unica na 
area da Saude, determinada nos Artigos 4° e 5° da Lei N° 8.142 de 28 de 
Dezembro de 1990. A instabilidade profissional e o clamor desses profissionais 
por justiga e por reconhecimento, e comprovada pelos inumeros Projetos de 
Lei que tramitam no Congresso Nacional com pedidos de pisos salariais e 
regulamentagao de jornada de trabalho para varias categorias que compoem 
os profissionais de saude.

Assim, na certeza de que o requerimento contribuira para a valorizagao 
dos profissionais de saude, pego o apoio dos nobres Vereadores desta Casa para a 
sua aprovagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de Janeiro de 2.021.
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Oficio n° 103-GP

Cajamar, 27 de maio de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 61/2021; 119/2021; 172/2021; 180/2021; 183/2021; 
185/2021; 194/2021; 195/2021; 196/2021; 197/2021; 198/2021; 199/2021; 
200/2021; 201/2021; 202/2021; 204/2021; 205/2021; 206/2021, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gongalves CarnaCrba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 8a Sessao Ordinaria, realizada no dia 26 
de maio de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao 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.

SAULO ANDERS' RIGUES

J^^xce^entissimo Senhor,

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