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INDICAÇÃO 048/2021 

De 12/04/2021 

AUTORES VEREADORES: GUILHERME e RODRIGO CATELANI.  

 

EMENTA: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que encaminhe para a apreciação desta Casa, o tão esperado 

Projeto de Lei Complementar, concedendo reajuste sa-

larial sobre o salário de todos os servidores da Pre-

feitura Municipal de Santa Lúcia, no ano de 2021. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Fomos procurados por vários servidores municipais, 

que indagaram sobre o aumento salarial e solicitaram a 

intercessão da Câmara Municipal, junto ao Poder Executivo 

a fim de que seja concedido o reajuste em seus vencimentos 

no ano de 2021; 

Os salários além de ser sustento do trabalhador, 

serve de motivação no desenvolvimento das atividades 

profissionais, e quando o valor da remuneração não supre 

sequer as necessidades básicas desestimula o traba-

lhador, refletindo diretamente na produtividade do 

mesmo;  

Os funcionários públicos exercem funções voltadas 

para o benefício de toda a população, sendo justo que 

sejam adequadamente remunerados, em razão da importância 

dos serviços nas mais diversas áreas públicas;  

Além ser um compromisso do Poder Público para com os 

servidores, bem como, uma reinvindicação dos servidores 

públicos municipais;  
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GUILHERME e RODRIGO CATELANI, vereadores investidos 

em suas atribuições legais, INDICÃO a mesa satisfeitas 

às formalidades regimentais Oficializar o CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade para 

que, dentro das possibilidades financeiras da Prefeitura 

Municipal, encaminhe para a apreciação desta Casa, o tão 

esperado Projeto de Lei Complementar, concedendo rea-

juste salarial sobre o salário de todos os servidores da 

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, no ano de 2021.  

Acompanhando o pleno desenvolvimento do Município na 

administração do nobre Prefeito Municipal, esperamos que 

o mesmo analise este pedido com carinho e possa estar 

concedendo um percentual satisfatório. 

Contamos com a especial atenção por parte do ilustre 

Prefeito Municipal para com esta justa e coerente 

reinvindicação.  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Abril de 2021.  
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