
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DO CIPÓ 

 

INDICAÇÃO 027 /2014 
 

Os Vereadores Diego dos Santos Nascimento, Alacir Dessoe, José Rodolfo de 
Brum e Marilene Margutti, da Bancada do PP, e o vereador Jaques Garcia, da Bancada 
do PT, vêm de acordo com o art. 166, do Regimento Interno, em especial no que dispõe 
o § 51º solicitar que esta Casa encaminhe ao senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
INDICAÇÃO: 

 
Que o Poder Executivo Municipal faça a equiparação salarial, na mesma 

porcentagem dada ao cargo de Mecânico, para os seguintes cargos: Eletricista, Operador 
de Máquinas, Pedreiro, Motoristas e Agentes Administrativos. 

 
                                                                    Capão do Cipó/RS, 04 de novembro de 2014. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se tal indicação, em razão de que houve precedentes, aumentando o 
vencimento de salários dos servidores que ocupam o cargo de mecânico junto a 
Prefeitura, bem como a escolaridade exigida para o cargo de mecânico é menor do que a 
exigida para a função de agente administrativo. De outra parte os operadores de 
máquinas e os motoristas, também trabalham com máquinas de altos valores e novas 
tecnologias. Que tal indicação, se não puder ser concedida esse ano de 2014, que seja 
possível, no mês de janeiro de 2015, pois os vencimentos desses cargos estão defasados 
e com o aumento dado aos referidos mecânicos, ficou ainda mais defasado. 

  
 

Ver. Diego Nascimento                                                            Ver. Alacir Dessoe   
         Bancada do PP                                                                           Bancada do PP 
  
 
      Ver. José Rodolfo de Brum                                                    Verª. Marilene Margutti   
         Bancada do PP                                                                           Bancada do PP 
  
 
       Ver. Jaques Garcia 
         Bancada do PT                                                                            
  
 
Exmo. Senhor 
Jairo de Lima Charão 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Capão do Cipó/RS 

                                                 
1 As indicações independem da deliberação plenária e deverão receber resposta do Poder Executivo no 
prazo de trinta dias, prorrogável por quinze dias, desde que solicitado e devidamente justificado. 

 
LIDA EM PLENÁRIO 
NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DIA:  ........./........../.............. 
 

_______________________ 
Jairo de Lima Charão 

Presidente 


