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Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café 

 

 

 

                    NEUDIR HUBLER, Vereador com assento nesse Legislativo 

Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 202, do Regimento 

Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

que segue.  

  É de conhecimento Público que no dia 05 de maio do corrente ano, 

o Congresso Nacional promulgou a EC 120 (Emenda Constitucional), que institui 

o piso salarial dos agentes de saúde e de combate às endemias, com um valor 

de até dois salários mínimos (R$ 2.424,00 em 2022). 

                      A partir do momento em que ela é promulgada, essa legislação já 

tem força de lei. Deste modo, o piso salarial dos agentes de saúde e de combate 

às endemias já está em vigor.              

                      Vale destacar que as Emendas Constitucionais, como é este caso 

aqui, são promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado, em sessão solene 

do Congresso.   

                      A PEC ainda determina que Estados, Distrito Federal e Municípios 

deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e 

indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 

                       

                      A PEC estabelece que os vencimentos dos agentes sejam pagos 

pela União e que os valores para esse pagamento sejam consignados no 

Orçamento com dotação própria e específica. Conforme a proposta, os recursos 

financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
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Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não 

serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. 

 

                         Assim, rogamos para este Digníssimo Sr. Prefeito para que 

encaminhe o presente à Secretaria competente para que informe quais os 

passos a serem seguidos para a efetiva implantação deste Direito no Município. 

 

 

                      Requer, portanto, seja o presente PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

submetido ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior 

brevidade possível. 

 

                      Reiteramos votos de mais alta estima e consideração. 

 

 

 Picada Café, 23 de maio de 2022 
 

 
 
                         NEUDIR HUBLER  

   Bancada do PTB 
 
 
 
 
 


