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Senhor Presidente 

 

 O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma 

regimental e após ouvido o Douto Plenário, caso seja aprovado, esta Casa: 

 

  Encaminhe Requerimento à gerência da Caixa Econômica Federal, agência 

Osório, para que esta estude a possibilidade de, por meio de requerimento de seus 

clientes, suspenderem o pagamento das próximas três parcelas referentes aos contratos 

de crédito consignado dos servidores públicos, ativos e inativos, do Município de 

Osório, tanto da Prefeitura como da Câmara de Vereadores, devido às dificuldades 

financeiras que todos estão enfrentando em razão da crise desencadeada pela pandemia 

ocasionada pelo novo Coronavírus. 

Sugere-se que a cobrança das parcelas suspensas seja realizada ao final do 

financiamento, sem acréscimo de juros, multa e/ou correção monetária, ou seja, 

mantendo-se os valores que seriam cobrados caso não houvesse a suspensão do 

pagamento. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 É de conhecimento de todos que além das demandas na área da saúde, a 

pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus afetou fortemente a economia do País, já 

que em razão do distanciamento social, uma série de medidas tiveram que ser adotadas, 

dentre elas o fechamento dos estabelecimentos empresariais não considerados 

essenciais. 
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Com relação aos serviços públicos deste Município, ações como trabalho em 

home office, escalas de trabalho, redução de cargas horárias, dente outras, tiveram que 

ser implementadas. 

Embora, por enquanto, os vencimentos dos servidores públicos deste município 

estejam em dia com relação ao seu pagamento, é inegável o aumento das despesas que 

todos estão tendo que arcar, já que as orientações do Ministério da Saúde, bem como 

das Secretarias de Saúde, Estadual e Municipal, sejam de cuidados redobrados com a 

higiene pessoal, fazendo-se uso de máscaras e álcool em gel, por exemplo. 

Além dessas despesas extraordinárias, que a população brasileira não estava 

acostumada a ter que custear, soma-se o aumento de preço de muitos produtos 

essenciais a nossa subsistência. 

Todas essas questões atingem sobremaneira a renda, não só dos servidores 

públicos, mas de todas as pessoas, e esta é a razão que nos levou a apresentar esse 

requerimento, para que esta instituição financeira, caso possível, suspenda o pagamento 

das próximas três parcelas do crédito consignado contratado pelos servidores públicos 

municipais de Osório, caso estes assim desejarem.   

                                     

                                                        Sala de Sessões, 20 de abril de 2020. 

 

Ver. Valério dos Anjos                                                  Ver. Fábio A. da Silveira (Binho) 

Líder da Bancada do PDT                                                         Bancada do PDT 

 

 

 

 

Ver. Gilberto S. de Souza (Beto Gueiê)                                 Ver. Maria Isabel da Silva                                  

Presidente do legislativo                                                                   Bancada do PDT 
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Ver. Martin Tressoldi 
Líder da Bancada do PSDB 

 
 
 
 
 
 

Ver. Roger Caputi 
Bancada do MDB 

 
 
 
 
 
 

Ver. Charlon Muller 

Bancada do MDB 

 
 
 
 
 
 

Ver. Ed Moraes 

Bancada do MDB 

 
 
 
 
 
 

Ver. Lucas Azevedo  
Líder da Bancada do MDB 

 

 


