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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Justiça e Redução
C" ^ PROJETO DE LEI 1N."O C f 72017Finanças e Orçamento —— ——

ACOM1SSÃO
7 FFV ?H17 Altera dispositivo da Lei n° 6.108, de 31 de agosto

de 2016, que fixa os subsídios dos Vereadores e

Secretários Municipais para a Legislatura 2017 a

P R E S I D E N T E 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. 1° O artigo 2°, da Lei n°6.I08, de 31 de agosto de 2016, que fixa os subsídios dos

Vereadores e Secretários Municipais para a Legislatura 2.017 a 2.020, passa a vigorar com nova

redaçào e acrescido do artigo 2B;

"Art. T. Os subsídios do Více-Prefeito e dos Secretários Municipais é fixado em RS

10.021,17 (dez mil e vinte e um reais e dezessete centavos)"(NR).

"Art. 2B. Os subsídios dos Vereadores é fixado no valor equivalente ao Piso Nacional

dos Professores estabelecidos anualmente pelo MEC (Ministério da Educação)."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 07 de fevereiro de 2017.

Vereador Amaury Dias
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JUSTIFICATIVA

Nobres Pares,

Os salários dos parlamentares não condizem com a realidade dos trabalhadores do

município.

Tem como objetivo repelir os cidadãos que pensam em se tornar representantes do

povo em função do dinheiro fácil e acredito que desta forma, os cargos públicos aqui nesta

casa, serão ocupados por pessoas que desejam contribuir com o desenvolvimento do

município. Outro ponto em questão é que o ocupante de um cargo no poder legislativo,

poderá continuar em seus empregos, negócios, empresas e outros trabalhos. Sendo assim, o

subsídio deve ser uma verdadeira ajuda de custo para cobrir as despesas em razão da função

exercida na Câmara.

O exercício do cargo de vereador deve ser algo honorífico, sendo que a sua atividade

deve ser baseada na sua condição cívica e de honorabilidade. Dessa forma, com a mudança

trazida pelo presente projeto. pretende-se selecionar candidatos comprometidos com a ética, o

interesse público e o desenvolvimento local. Queremos, com o projeto aqui apresentado, que

os vereadores passem a usar de suas capacidades profissionais para cumprir satisfatoriamente

com a sua atividade pública,

O subsídio conferido aos agentes legislativos deve ser uma verdadeira ajuda de custo

em relação às despesas que possuem em razão da função, como o deslocamento até a Câmara

Municipal e o tempo dedicado aos assuntos desta casa.

Importante mencionar ainda que a alteração proposta poderá trazer uma economia

anual aos cofres do município de aproximadamente R$ 1.575.357,36 (um milhão quinhentos e

setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), e de mais de R$

6.301.429,44 (seis milhões trezentos e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e

quatro centavos) ao fim de 2020. Com esta quantia, o município poderá focar em políticas

públicas essenciais à comunidade e investir em áreas que necessitam de verdade deste

dinheiro, como a criação de creches, contração de professores e demais agentes educacionais,

contratação de médicos e demais agentes de saúde e compra de medicamentos.

O presente projeto é resultado dos anseios da sociedade ante ao contexto de crise

económica e insatisfação social, contando com o amplo apoio da população, que clama para a

sua aprovação. Estamos confiantes de que a mudança acarretará em um grande avanço no

aperfeiçoamento e na qualidade da representação política de nossa cidade.


