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Referente: Indicacao n° 811/2021
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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 311/2021, de autoria da Nobre Vereadora Izelda Gongalves 

Carnauba Cintra, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administragao e Gestao por meio de seu Mem n° 

219/2021/DAG, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

/

^MACHADO 
Prefefto Municipal

DANILO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR
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Mem n° 219/2021/DAG

Cajamar. 27 de setembro de 2021.

Ao Departamento Tecnico Legislative 
A/C Sra. Gestora

Assunto: Indicate n° 811/2021
Ref: Yagas de emprego para o genero feminino na municipalidade

Considerando a solicita9ao atraves de indicate 811/2021 da Edil Izelda 
Gon9alves Camauba Cintra, a qual referesse a solicita9ao para que essa municipalidade 
determine as empresas terceirizadas que prestam serv^os a essa Prefeitura disponibilizem um 
percentual de vagas para o genero feminino;

Saliento que toda contrata9ao efetivada pela Municipalidade e regida 
pala Lei Federal 8.666/93, nao havendo legalidade para tal exigencia, o que poderia caracterizar 
direcionamento.

Nao obstante, esse Municipio nao poderia legislar sobre a pauta em 
questao, haja vista, o conllito com a Lei Federal acima mencionada, bem como, nao caberia a 
interven9ao no direito privado da empresa contratada, devendo essa municipalidade zelar pelo 
cumprimento do Art. 37 da Constitute Federal, obedecendo os principios de legalidade, 
impessoalidade moralidade, publicidade e eficiencia.

Sem mais, ficamos a disposto para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vitor Hugo da‘Suva Fernandes
Gerente de Admif stra9£mX/&

/,wm
Joao Paulo Machado Ndgueira

Secretario Adjunto de Planejamento, Administrate) e GestaoDEPARTAMENTO TECNICO 
LEGISLATJVORe e €='?-• • .--J — errs

mi )0 tCi
Rei Horas

Divisao de Administra?ao Geral 
Secretaria de Planejamento, Administrate e Gestao 

Praga Jose Rodrigues do Nascimento , n° 30 - Centro - Cajamar - Tel: (11) 4447-7699 
e-mail: vitor.adm@cajamar.sp.gov.br
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INDICACAO N° 811/2021 - —; r, l
i CAM ABA MUNiami t?k 
Ifncluido no expediente da sessao
Real i zada en^lL/.-Q^.
Despacho: r<r.x

Senhor Presidente:

SauloAnfeSenhores Vereadores:
V pr err

sua Excelencia,
estude junto ao departamento competente da municipaiidade a 
possibilidade de determinar um perceptual das vagas para o genero 
feminino do nosso municipio, nas empresas terceirizadas que prestam 
servipos a Prefeitura Municipal de Cajamar.

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal no sentido de

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que alem dos homens, 
atualmente uma grande parte da populagao feminina do nosso municipio 
tambem estao desempregadas, algumas me relataram e questionam sobre 
a falta de oportunidades de empregos para o publico feminino nessas 
empresas terceirizadas, assim muitas estao passando por momentos de 
necessidades. Levando em consideragao que muitos cargos e atividades de 
trabalho nessas empresas, elas possuem a mesma qualificagao que os 
homens e podem ser exercidas pelo genero feminino tambem. Por isso, se 
possivel determinar uma percentagem de vagas para as mulheres do 
municipio, assim gerando uma possivel igualdade de oportunidades, entre 
homens e mulheres na contratagao.

Desta forma, evidencia-se a crucial importancia dessa indicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de Agosto de 2021.
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