
Camara Municipal 

ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez mais perto do povo! 

PROJETO DE INDICAçAO NO 001, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Camara Municipal de cruz. 
APROVADO w? 

Em: // l t)pl l :J4_ 

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL 
AOS MOTORISTAS DO 
MUNICiPIO DE CRUZ E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O VI!RE!ADOR ALBANI CIRILO DO NASCIMENTO abaixo assinado, 
no uso de uso atribuiçoes legais, propoe ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
o presente Projeto de Indicaçao: 

Art. 1 o. Fica reajustado em 50% ( cinquenta por cento) o salario base 
atual dos servidores publicos municipais ocupantes do cargo de motorista. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da execuçao da presente Lei correrao 
por conta das verbas pr6prias do orçamento, suplementadas se necessario. 

Art. 3°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao, revogadas 
as disposiçoes em contrario. 

Sala das Sessoes da Càmara Municipal de Cruz, em _1j_ de fevereiro de 
20. 
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ALBANI CIRILO DO NASCIMENTO 

Vereador 

Lindom~ilveim 
Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

A funçao do motorista é transportar vidas. Esses profissionais, 
trabalhando em regimes de escala e plantoes para o Municipio e sua populaçao, 
nao estao recebendo a valorizaçao que merecem. 

Assim, tendo em vista que os salarios dos respectivos profissionais estao 
bastante defasados, é necessario conceder reajuste salarial em regime de 
URGENCIA para esta categoria, pois se trata de cargos de grande importancia 
para o munldplo e para o funclonamento dos servlços publlcos. 

Isto posto, solicito o apoio dos nobres colegas em relaçao à presente 
iniciativa, visando que a mesma seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal para as devidas providencias. 

Sala das Sessoes da c~mara Munlclpal de cruz, em 21 de feverelro de 
2020. 
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