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SENHOR PRESIDENTE 
 
O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário e, se aprovado, 

esta Casa solicite ao Exelentíssimo Prefeito Municipal e a Secretária responsável o seguinte pedido de 
indicação: ESTUDO DE VIABILIDADE DE REAJUSTE DOS VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIÍPIO DE OSÓRIO. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Tendo em vista a vigência da Lei Complementar nº 173/2020 que dispõe sobre a 

regulamentação das despesas públicas durante a Pandemia da Covid-19, assim como todos os problemas 
de ordem financeira que nossa sociedade como um todo vem enfrentando em razão desta pandemia. 
Aliado ao aumento da inflação em nosso país, o que acarreta diretamente no aumento dos preços dos 
produtos essenciais para substência de nossos cidadãos, em especial o preço de nossos alimentos.  

Este Vereador, procupado com os servidores públicos municipais e suas familias, solicita que 
seja realizado um Estudo de Viabilidade quanto ao Reajuste dos Valores do Auxílio Alimentação dos 
Servidores Públicos de nosso município, haja vista que tal rubrica não recebe o devido reajuste a 
aproximadamente três anos, sendo este auxílio essencial na complementação da renda das familias de 
nossos servidores, bem como para a garantia da sua própria subsistência e de seus familiares.  

Ademais, destaca que tal reajuste, além de trazer um alívio economico às familias de nossos 
servidores, também aumentará o seu poder aquisitivo de compra, o que proporcionará um aquecimento a 
nossa economia local, haja vista que este dinheiro sera gasto em nossos mercados, açogues, padarias e 
semelhantes.  

Desse modo, encaminho este pedido de indicação para apreciação e aprovação dos Nobres 
Vereadores. 
                   
 

Sala de sessões em 18 de maio de 2021. 
 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 
 
  


