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REQUERIMENTO N° 006/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal 
informações quanto a possibilidade de concessão de 
aumento salarial aos servidores públicos municipais e 
ainda se no presente exercício haverá algum tipo de 
revisão e atualização no plano de carreira dos 
servidores municipais. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Há alguns dias, a Cãmara Municipal aprovou Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo, concedendo reajuste salarial aos servidores municipais, aplicando 
para tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, que fechou o 
ano de 2019 em 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento). 

Referido reajuste salarial, com certeza irá ajudar em muito os nossos 
servidores municipais, que conseguirão repor um pouco das perdas causadas pela 
inflação, no entanto, não houve um aumento de salário real, acima da inflação, como 
receberam os nossos professores e os agentes comunitários de saúde, cujo piso 
salarial nacional recebeu aumento em percentual superior. 

Outro questionamento dos nossos servidores é com relação à realização 
de uma revisão ou atualização do Plano de Carreira dos nossos servidores municipais, 
que possa de alguma forma trazer benefícios para os mesmos. 

Ante o exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, com base no 
Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município, atendidas as 
formalidades regimentais, que informe a esta Casa de Leis, quanto a possibilidade de 
concessão de aumento salarial aos servidores públicos municipais e ainda se no 
presente exercício haverá algum tipo de revisão e atualização no plano de carreira dos 
servidores municipais. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Janeiro de 2020. 
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