ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLENARIO DAS DELIBERAQOES
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Excelentfssimo Senhor Presidente,
Excelentissimos Senhores Vereadores:

INDICO A MESA, observadas as formalidades legais e regimentais
que seja encaminhado expediente ao Excelentissimo senhor Prefeito Municipal
ddilon F"t."t Alves Ribeiro c/c ao senhor Enio Penajo Goes, presidente do sindicato
dos servidores publicos do municipio,Indicando ao Executivo Municipal que tome
providencias necess6rias para implantaE6o de auxilio alimentagSo" para os servidores
pgblicos do municipio, principalmente os lotados como trabalhadores braqais, garis,
coletores de lixo, etc...

JUSTIFICATIVA
Os funcion5rios priblicos do nosso municipio em sua grande maioria recebem,o
municipal
basicamente ,m saierio minimo, principalmente os que eiteo lotados na secretaria
seja na coleta
de obras, sdo trabalhadore. qu" iazem um grande esforgo fisico diariamente,
seja na
a
madrugada,
durante
de lixo correndo atrds do caminhSo, seja nas ruas varrendo
enchada, na foice, na recadeira costal, atr5s de volantes etc"'
popular' eles
Esses trabalhadores sao os que mais gastam energia e no linguajar bem
precisam comer carne para estarem em p6 no dia seguinte'
iiu qrif iOuO" de Vereadora deste municipio, 6 que venho formalizar a indicag6o a Vossa
para implantaqao do auxilio
Excelencia que promova estudos e providencias necess6rias

a|imentagso,aosservidoresefetivosdoPoderExecutivoMunicipa|,paracusteiode
alimentagSo do servidores e de sua
;;rp;; com alimentaQso, destinando-o a melhoria daMunicipio.
Valendo ressaltar que 5
familia, e a valorizaqao do servidores de carreira deste
a implantag6o do referido auxilio,
;il;;;;;idores p6blicos municipais v6m aguardando
poder6
que
ser pago em forma de tiquete
;;;;p;-"t"t"a que seja incluido no or'amento,
pagamento'
alimentagdo ou em pec0nia, n5o incidindo em folha de
Sendo o que apresento para o momento'
l6 de putubro Qq?ot
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