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Senhora Presidente

Os Vereadores que esta subscrevem, solicitam, após ouvido o Plenário na
forma regimental, que seja encaminhada MOÇÃO DE APOIO em defesa davalorizaçáo
do Salário Minimo Regional, aos nobres membros da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul.

JTISTIFICATIVA

O Salário Mínimo Regional, criado pela Lei Estadual n" 11 .67712001, tem
exercido um importante papel na vida dos que mais precisam do estado, como um
instrumento harmonizador do equilíbrio social e do desenvolvimento das economias
locais.

O mesmo é destinado aos empregados que não possuem piso salarial
definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, atingÍndo dessa

forma os trabalhadores que não possuem entidades sindicais, como os domesticos e
categorias mais frágeis e de menor poder de organização.

A valorização do piso regional significa um poderoso instrumento de

demoçratizaçâo de renda, desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida
para mais de 1,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras gaúchas. Auxilia na
estabilidâde da economia na medida em que este sistema tem o potencial de gerar uma
sólida circulação da dernanda de consumo para um crescimento sustentável, baseada no
fortalecimento do poder de compra e demanda agregada, servindo como alavanca para
fazer aroda da economia girar.

Em suas 5 (cinco) faixas, leva em conta as peculiaridades e complexidades
do trabalho de cada categoria, como trabalhadores domésticos, rurais, do comércio,
indústria, serviços e até os com formação tecnica mais avançada. Ajuda por tanto a

dinamizar a economia e combater as desigualdades, interferindo diretamente para que os

índices de desemprego em nosso estado estejam bem abaixo da média nacional, que é
de 14,7o/o.

Cabe salientar que os estados de Santa Catarina e Paraná, concederam
respectivamente neste período, índices acima da inflação, de 10,620Á e 12,29o/o, aos seus

pisos salariais, onde registramos um aumento no nível de emprego.
Por todos esses fatores, e inadmissível que esse instrumento seja atrofiado

ou até mesmo extinto, uma vez que no ano passado ficou sem reajuste e neste ano teve
reajuste proposto de 2,75Yo, o qual será debatido e votado pelos Deputados Estaduais.

Neste sentido, a Câmara de Yereadores de LAVRAS DO SUL vem pela
presente, solicitar aos Senhores e Senhoras Ileputados Estaduais parâ que
construam umâ proposta de reajuste que minimâmente reponha a inÍIação deste

período, revisando e contemplando o que não foi concedido ," -êÂdisiblrr[1,;oí"J*Es. 
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e a inflação acumulada para fevereiro deste ano (5r53Yo), para que seja reposta a
inflação dos últimos dois anos, onde tivemos um reajuste do custo da cesta básica
que ultrapâssou os32río/orsegundo cálculos do DIEESE.

Yalotizar o mínimo regional é apostar navaTarização do trabalho, que junto
a um projeto de desenvolvimento que priorize os setores produtivos e dê maior apoio a
pequena e média empresa, nos permitirá construir as condições básicas para gerar mais
empregos e para recolocar o Rio Grande do Sul nos trilhos do desenvolvimento.

Sala "Severino Silveira" da Câmara Àúunicipal de Vereadores de Lavras do
Sul, 30 de julho de 2021.
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