
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2023 
 
 
 
 

AO EXMO SR. VER. JAIRO ANTÔNIO CORSO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
SARANDI-RS 
 
 
 
 

O Vereador infrafirmado, integrante da Câmara Municipal de Sarandi, com 

assento na BANCADA DO UNIÃO BRASIL, vem respeitosamente solicitar a Mesa 

Diretora que encaminhe correspondência ao Executivo Municipal, nos termos que 

segue: 

 

1-) Que o Executivo informe se vem recebendo a verba de incentivo adi-

cional, para repasse aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às 

Endemias, pois, conforme informado pelos interessados, até o ano de 2016, os mes-

mos recebiam este incentivo. 

Em caso afirmativo, que apresente a prestação de contas dos repasses e 

em caso negativo que informe o motivo da suspensão dos recebimentos e pagamen-

tos. 

 

2-) Que o Executivo informe sobre a viabilidade e legalidade de concessão 

de adicional de insalubridade aos profissionais da saúde, em grau máximo, uma vez 

que durante a pandemia do COVID-19 ficaram expostos ao grau máximo da insalu-

bridade, fazendo jus a 40% de adicional. 

Pela CLT a NR 15 indica o pagamento de insalubridade no grau máximo 

(40%) nesses casos. 



2.1) Que informe quais os profissionais da saúde possuem vínculo com a 

CLT e se os mesmos receberam a insalubridade em grau máximo. 

 

3-) Que o Executivo informe sobre a possibilidade de concessão de vale 

alimentação aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Sarandi e Agentes 

de Combate às Endemias. 

 

4-) Que o Executivo informe sobre a viabilidade de inclusão dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias ao Plano de Saúde Mu-

nicipal. 

5-) Que o Executivo informe quantos Agentes Comunitários de Saúde atu-

almente estão contratados no Município de Sarandi e se vem recurso financeiro fe-

deral para custear a remuneração e encargos de todos as contratações. 

5.1) Caso o recurso recebido não custeie o valor total das remunerações, 

que informe, quem vem arcando com as remunerações e por qual razão o valor não 

vem suficiente para o pagamento de todas as contratações e encargos. 

 

 
SALA DAS SESSÕES, 06 DE MARÇO DE 2023. 

 
 
 
 

VER. PABLO LUIZ ALIEVI MARI 
Bancada do União Brasil 

 

VER. AIRTON ORTIZ 

Bancada PDT 
 

 
 


