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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÃMane DE VEREADoRES DE LAVRAIS DO SUL

BANCADA DO PROGRESSISTAS
SALA SEVERINO SILVEIRA

Fone: (55) 3282 - 1861 Email: bancadapplavras@hotmait.com
Rua Adão Teixeira da Silveira -

REN0VAçÃ0 e AÇÃo
202t12ú24

INDICAÇÃO 2912022

Senhor Vice-Presidente,

Os Vereadores signatários desta, indicam após ouvido o Plenário, na
forma regimental, seja encamiúado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o seguinte:

*Que seja estudada a possibilidade de envíar Projeto de Lei à Câmara
de Vereudores, visando alterar o art, 7o, da Lei Manicipal n' 3.255/2073, passando a ter a
seguinte redaçtio:

Árt. 7'Terão diretto a receber o vale-alimenlação, os servidores utivos
do manicípio em efaivo serviço público e os q$e estiverem em gozo de férias reguÍ*mentares,
bem como os que estiverem em liceneas que são consideradas de efetivo serviço ptiblico.

JUSTIFICATTVA:

Sabemos que matéria neste sentido é recorrente nesta Casa Legislativa e,

até o momento, não se obteve êxito nas propostas enviadas ao Poder Executivo. A Vereadora
Eva Mesa, por exemplo, já apresentou duas materias nos últimos 2 anos.

Mas, continuamos a insistir devido à importância de se fazer uma
alteração na lei, mais especificamente no art. 7o, pois, no nosso entendimento, o Servidor que,
por efetiva necessidade ausentar-se das suas funções e/ou atividades, não receber o vale-
alimentação é uma penalização sem sentido, visto não ser uma escolha e, sim, uma falta
justificável por decorência de problema de saúde.

Também, pelo fato do Senhor Prefeito ter dito, em várias ocasiões, que o
município goza de boa saúde financeira.

Sala "Severino Silveira" de Vereadores,3l de rnaio de2022.
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PEprp0I)E niFoRMAÇÕES 101/2022

Senhor Presidente,

Os Vereadores signatários deste, solicitam após dada ciência ao Plenário,
na forma regimental, seja encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal - Setor Competente,
o que segue:

Considerando o DECRETO MANICIPÁL, emittdo pelo Che{e do Poder
Executivo Manicipal, no jinal do mês de abil de 2022, tivemos conhecimento, através de
notícia veiculada no ,íornal Minuano, que Lavras clo Sul está incluídu, dentre os 24 municípios
recsnhectdos em SITUAÇÃO DE EMERGENCIÁ, pelo Governo Federal, em funçdo dos
esÍrugos causaúos pelas últimss chuvus intensas. Diante disto, solicitamns seja informado:

l)Se jd foram tomadas as prcvidências devidas visando à solicitação de
RECA*SOS do Ministério do DesenvolvimenÍo Regional - MDR - por meio do Sistenw
Integrado de Informnções sobre Desastres - S?ID, de inclusão das metas e valores

2)Se a resposta for positiva, informar as valores e onde serão
empregados.

JUSTIFICATTYA:
Por meio do Ministério do Desenvolvimento Regioaal - MDR - o

Governo Federal reconheceu a situação de emergência em 24 cidades atingidas por desastres.

Portanto, estes municípios já estão aptos a solicitarem recursos do MDR
para atendimento à população afetada.

Nosso pedido se dá para sabermos se as providências foram adotadas neste
sentido, visto que é com base nas informações enviadas, que a equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e valores solicitados. Com a aprovação, é publicada Portaria no Diário
Oficial da União corn a especificação do montante a ser liberado.

Sala Câmara de Vereadores, 31 de rnaia de2A22
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