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SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

INDICACAO 240/2016

0 Vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA, no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao Excelenti'ssimo Senhor Prefeito Municipal ARMANDO

ROSSAFA GARCIA, as providencias que se fizerem necessarias junto ao setor
competente da municipalidade no sentido de realizar estudos visando conceder o
pagamento de ticket alimentafao aos servidores e funcionarios publicos inativos,
sejam estes aposentados e/ou pensionistas no valor de R$170,00 (Cento e Setenta
Reais)

JUSTIFICATIVA:

Atualmente em nosso munidpio quando um funcionario publico aposenta, ele
perde automaticamente o direito ao ticket alimentagao, ao abono salarial, 142 salario,
insalubridade e periculosidade, diminuindo consideravelmente o seu salario. Ademais,
neste ano, todo o funcionalismo publico ativo nao teve nenhuma reposi<;ao salarial,
apenas um aumento no valor de R$50,00 (Cinquenta reais) no abono, ou seja, a classe
inativa nao recebeu nenhum tipo de reajuste, ficando assim com seus vencimentos
defasados.

Diante do exposto a presente propositura tern por objetivo conceder o
pagamento do ticket alimenta?ao aos aposentados e/ou pensionistas do munidpio
como forma de complementar o rendimento familiar desses servidores publicos
municipals, que durante muito tempo auxiliaram a Administraqao Publica Municipal,
exercendo no quadro de servidores efetivos tanto da Prefeitura como de suas
Fundagoes e Autarquias nas mais variadas fungoes.

Vale ressaltar que os munidpios de Jales e Mirassol ja realizam o pagamento do
referido ticket aos funcionarios publicos inativos, sejam estes aposentados e/ou
pensionistas, incluse aplicando o mesmo Indice revisional concedido aos servidores na
ativa, conforme copia em anexo.

Dai a razao da presente projjositura estar a merecer a atenÿao da
Administragao Municipal.

Sala das Sÿssoes D. . Joaoÿxlfredo dpÿnilral Ribeii
/ 16 dcytg/sto deÿÿG / i

LEAND/fo MESQUITE MAGOGA
/7 VEREADORTSD / , CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
Estado de Sao Paulo

1 7 AbO. 2016
PROT. N° 394

vj

ROTOCOLO
www: camarasantafedosul.sp.gov.br




