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Requerimento nº 002/23 

 
               REQUEREMOS à Mesa Diretora, após as 
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no 
artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 8º, incisos IX e XVII, da Lei Orgânica Municipal, providências 
por parte do Poder Executivo Municipal, especificamente, Prefeito  
Municipal, no tocante a seguinte questão: 

Tendo em vista requerimento ofertado, nesta Casa 
de Leis, por parte dos funcionários públicos municipais, responsáveis 
pela Assistência Farmacêutica Técnica do Município, solicitando apoio 
em suas reinvindicações, requeremos que Vossa Senhoria, tome ciência 
e respectivas providências, para adequação legal, quanto a: 

i) Conforme a convenção coletiva (2021/2022), 
realizada pelo Sindicato dos Farmacêuticos Do Estado de São Paulo – 
SINFAR, o piso salarial estabelecido para a categoria, no ano de 2023, 
perfaz o montante de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais), muito 
abaixo do salário estipulado em nível municipal, qual seja, R$ 2.289,28 
(dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), 
fazendo se necessária a adequação salarial para a categoria; 

Ademais, a categoria reivindica redução para a 
jornada semanal de 6 (seis) horas, sem diminuição de salário, com 
reestruturação da categoria, conforme ocorreu com a classe “médica” 
de servidores deste município, através da Lei Complementar nº 177, de 
29 de novembro de 2022. 

Por fim, salienta-se que deverá ser observado o prazo 
legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 72, inciso XXVII, da Lei 
Orgânica Municipal, sob pena de violação legal. 
 

 
Justificativa 

 
 Trata-se de reivindicação de classe de servidores 
municipais, “farmacêuticos”, que protocolaram requerimento 
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solicitando apoio dos legisladores do Município, no tocante a 
regularização e equiparação do piso salarial, ao valor estipulado através 
de convenção coletiva, do Estado de São Paulo.  

 
Sala das Sessões Prof. José Gonso, 12 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

Lucas Comin Loureiro            José J. Fernando Camilo Borges 
        Presidente                                         1º Secretário 
 

 

 


