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Carazinho, 22 de Novembro 2019.
Of. n°120/19

Senhor Presidente
. í r1

Ao cumprimentá-lo cordialmente viemos através deste emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei n°087/2019 de autoria do Executivo Municipal que Cria vaga, Extingue 
Cargo e Altera Vencimentos e Atribuições de cargos previstos na Lei Municipal n° 
7088/2011. Informamos que não estamos tratando de merecimentos pois todos os 
servidores públicos municipais são dignos de valorização. No entanto, queremos 
dizer que o referido projeto foi discutido em Assembléia no dia 14 de novembro do 
corrente ano. Informar que o cargo de Assistente Social já é um dos cargos mais 
valorizados do município pois fazem parte do Quadro Técnico - Cientifico, por isto 
não justifica um aumento tão alto ao contrario de outros cargos do quadro geral que 
desde 1990 não tem valorização nenhuma a não ser quando recuperamos os dois 
padrões que tinham sito rebaixados. Na justificativa de tal projeto o executivo 
referem-se que as assistentes sociais vão dirigir veículos do município, salientamos 
que esta justificativa fica muito vaga para o tamanho do aumento que estão 
percebendo no referido projeto. Ainda, queremos alertar que o cargo de motorista 
deve ser preenchido por servidor concursado e habilitado para exercer tal função, 
caso contrario não necessitaria haver concurso publico para o cargo de motorista. 
Portanto, após discussão e votação em assembléia geral, foi determinado ao 
presidente desta entidade emitir parece parecer contrario ao referido projeto, e 
também encaminhasse ao executivo municipal oficio do descontentamento do 
quadro geral do município por ter encaminhado tal projeto ao legislativo sem um 
discussão mais detalhada com nossa entidade.
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