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ESTArlo Do eaRatvÁ

REeUERIMENTO No J3t,, DE zo2z.
Proponentes : Vereador Edson Souza/MDB Vereadota Ptofes sor a Lüan / PT

Excelenússimo Senhor Presidente da Cãmara Murucipal de Cascavel.

REQUEREMOS, nos teÍmos qLrg Íegem o aÍt. 148, IV do Regimento Interno, após
deliberação legislativa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Marcelo

Queiroga, Ministro da Saúde, solicitando pro'i.rdências paÍa pagamento e efetivação do novo
piso nacional dos Agentes Comunitátios de Saúde - ACS e Agentes de Combate às

Endemias -ÂCE, estabelecido pela Emenda Constitucionaln" 720.

É o qrl" Requer. Sala das Sessões.

Cascavel, 10 de junho de2022.

db-^ á"
Edson Souza

Vereador/MDB

rotoco
YereadonfPT

JustrÍicação

Os Agentes Comunitários de Saúde- ÀCS e o os Âgentes de Combates às Endemias compôe
as eqúpes de saúde e são essenciaispata o cofltato com a comunidade, agindo diretamente na ponta da

esttatégia de saúde, sendo eles o elo enúe os serviços e a possibiüdade de que a tede pública atue de

forma preventiva e assertiva.
Apesar do trabalho essencial destes profissionais, o Íecoflhecimento salarial é o maior

desaÍio. Por conta disso, o Congresso Nacional promulgou na data de 05/05/2022 a Emenda
Consutucional n" 120 que altera o valor do piso nacionai que pâssa a set de, no mínimo, dois salários

mínimos nacionais, com reconhecimento como trabalho insalubre, dueito a aposentadoria especial e os

valores sendo de obrigação de repasse da União paÍa os demais entes.

Apesar da promulgação da refeida emenda, a;rnda náo houve a normaúzação de como se

darâ o Íepasse dos respectivos valores aos entes e, ptincipalmente, quando o aumento salarial tâ
efetivamente chegar aos profissionais das duas categorias.

Soücitamos ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde paÍa que efetive a regulamentação e

repasse aos municípios para que assim, com a máxima celeridade, essa conqústa importantíssima par.^ 
^

categoria dos ACS's e ÂCE's seja concteizada.
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