INDICAÇÃO Nº 236/2021
AUTOR: VEREADOR MÁRCIO GARCIA GALDINO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, solicitando a doação de cesta básica de
alimentos aos servidores que estão recebendo o complemento salarial a partir
do mês de outubro, quando serão pagos os 2,5% (dois e meio por cento) aos
servidores públicos municipais.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, no ano de
2018 foi aprovado o Projeto de Lei dispondo sobre a majoração dos vencimentos
dos servidores públicos municipais. (Lei nº 1572, de 14 de março de 2018). Assim,
os servidores teriam suas expressões monetárias majoradas da seguinte forma:
4,31%, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018; 1,25% a título de aumento
real, a partir de julho de 2018, e 1,25% também de aumento real, a partir de agosto
de 2018. Ocorre, que estes dois índices de aumento real, que soma 2,5% não foram
concedidos a época.
Diante disso teve início uma luta por parte do
sindicato dos servidores para que este índice fosse concedido à classe. Após
entendimento mantido entre a administração e o sindicato dos servidores foi
anunciado recentemente que tal aumento salarial finalmente será paga no mês de
outubro próximo.
Neste contexto, quero lembrar que aqueles
servidores que estão recebendo o complemento em virtude de estarem recebendo
abaixo do salário mínimo vigente, ao receberem os 2,5% continuarão abaixo do
salário mínimo, o que justifica o nosso pedido para que os mesmos recebam um
cesta básica de alimentos. Esta classe de servidores, diferente daqueles que
recebem salário acima do mínimo, não perceberá diferença no salário, pois
continuarão com os vencimentos abaixo do mínimo, não tendo um aumento real
nos seus vencimentos. Espero que Vossa Excelência se sensibilize com a situação,
acatando nossa sugestão da doação de cesta básica de alimentos para os servidores
que atualmente estão recebendo o complemento no salário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 08 de setembro de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

