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Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICÂMOS nos temos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis,

seia encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Leonaldo Paranhos, Ptefeito de

Cascavel, soücitando providências urgentes para encaminhar a delib eração desta Casa de

Leis, projeto de lei concedendo reposição inflacionária nos vencimentos dos servidores
púbücos do Município de Cascavel, com inserção do período de maio 2020 a abrl, de 2027

que não fotam concedidos, e que não constam do Pro)eto de Lei n" 151, de 2021,

protocolado nesta Casa de Leis em data de 19 de novembro de 2021,bem como, o período
relativo a 2022, tendo em vista a defasagem salarial dos seryidoÍes que acumula há quase três
anos.

INDICAMOS ainda, que o projeto de lei seja encaminhado este ano paÍa que possa seÍ
votado pela Càmara, e entÍaÍ em vigor a partk de laneiro de 2022, como foi proposto nos
projetos de lei que criaram caÍgos comissionados na estrutuÍa admimsttauva da Prefeituta
nesse exercício financeito.

É a Indicação. Sala das Sessões.

Cascavel, 22 de novembrc de 2021.

rNDrcAÇÃo N" I\]\ DEzozr.

./

Recebldo em :, .Lrll /)l

tello
í i*r]"{<i

Policial Madril
Vereador/PSC V,

Jusuficação

É sabido por todos que o Podet Executivo Municipal não repassa a reposição inflacronâria
aos vencimentos dos servidores públicos municipais há mais de dois anos. Ou seja, essa reposição está
atrasada e o Poder Público não justifica os motivos que levam a esse atÍaso, o que vem prejudicando os
servidores do Município de Cascavel. E, lamentavelmente, o Podet Executivo pÍotocolou nesta Casa de
Leis, no dia 1 9 de novemb rc de 2027 o Projeto de Lei n" 1. 5 L , de 2027 concedendo apenâs a reposição
inflacionário do período de maio de 2079 a abril de 2020 deixando de lado os outÍos períodos que não
foram aptesentados no Íespectivo proieto de lei.

Não é aceitável a justificativa do ínüce prudencial, vma yez que esse índice não é aplicado
p^r^ a teposição inflacionária aos vencimentos dos servidotes. E, não é possível que não tenha dinheiro
para pagar essa reposição, uma vez que esse ano de 2027 jâ foram vários proietos de lei que o
Executivo encaminhou a esta Casa de Leis criando caÍgos em comissão na estrutura administraiva da

prefeitura. Então, nã.o há justificativa plausível paÍa que o Executivo não encaminhe ainda este ano
pÍoieto de lci para conceder a reposição inflacíonárta aos serwidores.
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Os servidores públicos possuem o desconto do Imposto de Renda na fonte, e é esse

rmposto que vem contribuindo p^Ía alavancat as vendas no comércio no período pandêmico. E não

pode o servidor sofrer com o descaso do Poder Púbüco que não repõe a revisão geral anual, gerando
defasagem salarial e problemas para as famílias dos servidoÍes que dependem dos vencimentos salariais

dos mesmos.

Esperamos, pois, contarmos com a especial atenção do Executivo e encaminhar o projeto
de lei com a máxima urgência a deliberação legislauva.
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