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OFÍCIO N.º 178/2022 -GAB 

A Sua Excelência o Senhor 
Alan Salviano Lima 
Presidente da Câmara Municipal 
Várzea Alegre - CE. 

Várzea Alegre - Ceará, 11 de julho de 2022. 

Assunto: Convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação dos 
Projetos de Lei n.0 038 e 039. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos compartilhar com V. Exa. os efeitos 
gerados pelas Portarias GM/MS Nº 1.971, de 30 de junho de 2022, e GM/MS 2.109, 
também com expedição em 30 de junho de 2022. 

Como deve ser do seu conhecimento, os atos supramencionados 
estabelecem alteração nos vencimentos dos agentes de saúde e de endemias, 
determinando que, a partir de 05 de maio de 2022, o vencimento dessas categorias 
passem a valer R$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente 
a dois salários mínimos, em obediência à Emenda Constitucional 120/2022, art. 1°, 
§9°, que determina: "O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 
de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados 
pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito FederalD. 

O repasse dos benefícios aos agentes, advindos das normas recentemente 
validadas, vincula-se à transferência dos recursos financeiros pela União, 
correspondentes ao aumento da despesa. O recurso já foi creditado e faz-se 
necessário que o município se adeque à nova legislação. 

Para tanto, é essencial a tramitação, neste mês de julho, em regime de 
extrema urgência, do Projeto de Lei nº 038, que regulamenta o vencimento dessas 
categorias, garantindo-lhes o aproveitamento desse direito com a maior brevidade 
possível. 

Oportunamente, encaminhamos também Projeto de Lei Nº 039, que institui 
Programa de Incentivo ao Esporte, garantindo benefícios a atletas que representem 
oficialmente o município de Várzea Alegre em competições esportivas, bem como 
contratação de prestadores de serviços dentre estudantes em nível superior da 
faculdade de Educação Física para desenvolvimento de projetos esportivos no 
município de Várzea Alegre CE, justificando-se o Regime de Urgência pela 
expectativa de execução de projetos esportivos já no início do próximo mês. 

Diante do exposto, vimos, com arrimo no Art. 32, inciso I da Lei Orgânica 
Municipal, solicitar convocação extraordinária da Câmara Municipal na data de 
15 de julho do corrente ano, para que sejam apreciados os projetos de lei nº 038, que 
trata do reajuste de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate à Endemias, e nº 039, cujo tema é o Programa de Incentivo ao 
Esporte, tudo de acordo com os termos regimentais dessa Augusta Casa de Leis. 
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Por essas razões, reforçamos a V. Exa. nossa solicitação de sessão 
extraordinária desta distinta Casa Legislativa para que possamos desempenhar 
adequadamente as ações definidas em nosso planejamento administrativo. 

Atenciosamente, 

JOSÉHELDER 
Pr f 
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