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NILZIELEONCEIÇAÕ CORRÊA
Vereadora - PSB

Plenário Oscar Corrêade Miranda, em 03 de março de 2021.

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Moju

Tem a presente Indicação o objetivo de propor a Vossa
Excelência que seja avaliada a possibilidade de elaboração de Projeto de Lei
referente ao Pagamento de Insalubridade e periculosidade aos Servidores

Públicos do Município de Moju.

Nossa solicitação, além de contemplar todos esses
servidores, vem resgatar um direito constitucional dos servidores
Municipais, que labutam a anos em ambientes de trabalho, em condições
insalubres e perigosas sem o direito ao recebimento dos adicionais de
insalubridade e periculosidade de outros municípios da Região, que já há
muito tempo regulamente o pagamento desses adicionais aos seus
servidores, e buscando-se tapar essa lacuna, para concessão desse
direito, em razão da mais clara omissão da administração municipal em
elaborar lei concedendo esse direito as seus servidores públicos
municipais, e hoje diante de tão grave pandemia que assola o mundo

nesse momento, e se sobressai, os profissionais de saúde, que combatem
essa gravíssima doença, de frente, sem terem direito ao recebimento desse
direito, apresentamos esse projeto de lei, nesta Casa Legislativa, como
forma de reconhecimento e justiça, que se fará aos servidores públicos do
município.

É justamente nesse sentido que apresentamos a presente
Indicação a fim de que Vossa Excelência possa apreciá-la e tomar as
medidas necessária, o que certamente muito contribuirá para os servidores
de nosso município.

Solicita que seja enviada a Prefeita Municipal
de Moju, Indicação propondo ao Executivo a
elaboração de Projeto de Lei referente ao
Pagamento de Insalubridade e periculosidade
aos Servidores Públicos do Município de
Moju.
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