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INDICAÇÃO N° 016/2CÍ18f qp 2Cue i 6:n 0000000*8

Indico nos termos regimentais ao Exmo, Sr. Prefeito Municipal
que interceda junto ao departamento responsável e viabilize estudos a fim de
inserir no texto da Lei Municipal 043/2015 (anexa), a qual dispõe sobre a
concessão de vale alimentação aos servidores municipais, um artigo dispondo
sobre a correção anual do valor com base em índice inflacionário acumulado
nos últimos12 meses anteriores.

IU5TIF1CATIVA:

Justifica-se a indicação, tendo em vista que visa impedir que o
vale alimentação seja corroído pelo índice inflacionário dos valores dos gêneros
alimentícios. Quando o nosso dinheiro perde o poder de compra, isto é, os
preços dos produtos são reajustados de forma incessante, dizemos que houve
inflação. Se o preço dos produtos não sofrerem variação, dizemos que houve
uma estabilidade; e caso ocorra à diminuição, denominamos deflação. A
ocorrência da inflação diminui o poder aquisitivo do dinheiro, fazendo com que
precisemos de mais dinheiro para a aquisição do mesmo produto. A inflação é
medida, acompanhada c regulamentada pelo governo federal, auxiliado por
órgãos governamentais, como o Banco Central, Ministério da Fazenda e
Economia, entre outros ministérios, secretarias, entidades, institutos e
fundações importantes para o bom andamento da economia brasileira.

Considerando ainda que no Projeto de Lei n° 043/2015 foi
concedido ticket refeição no valor de R$ 250,00 e bónus assiduidade no valor
de R$ 50,00, sendo assim o acréscimo foi de apenas R$ 20,00 por servidor,
portanto o auxilio alimentação é de R$ 320,00 até a presente data.

Diante do exposto, espero atenção especial por parte de Vossa
Excelência.

Cabrália Faulísia, OSde rn^o de 2018.

f r \^ntomo Marcos dos Santos
Vereador
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