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Indicação n° 16/2019 

AUTORIA: PAULO ROBERTO DEL SANTOS 

Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja concedido aumento salarial de 8% aos 
funcionários públicos municipais em razão da perda do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço com a aprovação da Lei Complementar n°07 de 22 de maio de 2013. 

Justificativa: 

Tal pedido é medida de interesse da Câmara, já que visa conceder aos servidores 
públicos por meio de aumento salarial, a perda dos 8% que sofreram do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) com a aprovação da Lei Complementar no ano de 2013, que 
estabeleceu o regime Estatutário aos funcionários públicos municipais. 

Tal acréscimo justifica-se pelo incontestável fato de que a crise econômica 
juntamente com a inflação e com o aumento dos impostos, os salários dos servidores públicos 
encontram-se defasados; com esta medida busca-se amenizar as perdas salariais, além de valorizar, 
em razão do aumento real os nossos valorosos servidores, assegurando-lhes melhores condições 
financeiras e de sobrevivência e com isso novas oportunidades para aquecer a economia de nossa 
cidade. 

Cabe mencionar que os servidores públicos de nosso município não obtiveram a 
revisão salarial no ano de 2019, o que demonstra a real necessidade ora pleiteada. 
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Osvaldo Xavier 
Vereador 

É 

Sebastião Custódio da Silva 
Vereador 
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Estado de São Paulo 

Por fim, deve-se atentar que nossos funcionários exercem funções voltadas ao 
benefício de toda a população, sendo justo que sejam adequadamente remunerados, em razão 
da importância dos serviços nas mais diversas áreas públicas. 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 
Guzolândia, 	de abril de 2019. 

PAULO RIBERTO DEL SANTOS 
Vereador 

Vereadores Apoiadores: 

Carlos Eduardo de Carvalho 
Vereador 
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Donizete Aparecido da Silva 
Vereador 
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Cristiano Leonel Barbosa 
Vereador 
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s Brito Gondim 

Vereador 

Sidíhei õares dos Reis 
Vereador 

Sidney Carlos Gonçalves 
Vereador 


