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INDICAÇÃO Nº. - 043/2017 
 APROVADO 
Ao Senhor Prefeito Municipal para as providências, 
Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 23 de março de 2.017. 
                                             ______________________________ 

                                                        Rosana Cristina Cocharro Preto 

                                             Presidente 

  Os Vereadores abaixo assinados, todos com assento a Câmara 
Municipal de Santa Salete, após ouvir o douto e soberano plenário, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, para que, através da Secretaria Competente, sejam tomadas 
as devidas providências, visando o seguinte: 
Realização de estudos visando analisar a possibilidade de concessão de 
reposição salarial dos servidores públicos municipais. 
 
JUSTIFICATIVA 
 A referida indicação visa realização de reestudo para concessão de 
reposição salarial das perdas de acordo com a inflação, desde o último reajuste, 
realizado em março do ano passado (Lei Municipal nº 1.642/2009 – cópia anexada). Esta 
iniciativa complementa as metas da atual Administração, na questão da política de 
valorização dos profissionais que trabalham no âmbito dos Poder Público Municipal, 
compreendendo o Poder Executivo e também o Legislativo. Portanto, importante se 
torna a realização de estudos dos efeitos orçamentário/financeiro, visando a perfeita 
conformidade com as metas fiscais, notadamente quanto aos índices de despesas com 
pessoal e eventuais compensações orçamentárias. É público e notório que os servidores 
públicos municipais, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, são merecedores 
de tal reposição salarial, uma vez que os índices inflacionários sofreram alterações neste 
período de aproximadamente um ano e meio, período em que o salário dos servidores 
públicos municipais não sofreram alterações que compensassem a citada perda salarial. 
          Plenário “Sebastião Prudente de Moraes” 
 Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 17 de março de 2.017. 
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