
INDICAÇÃO Nº 04/2017 
       Recebido 

03/ 04/ 2017. 
Senhora Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

 

 

A Vereadora Eliana Paze Zanivan juntamente com a Bancada do PMDB, 

desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 95 do Regimento 

Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para 

apreciação do Plenário e se aprovada, seja enviado ao Executivo Municipal, 

 

INDICANDO-LHE: 

Que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Educação, 

Desporto, Cultura e Turismo, dê prioridade para mudança no Plano de Carreira do 

Magistério Municipal das Escolas Municipais de Charrua. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Faz-se necessário e urgente a alteração do Plano de Carreira do Magistério 

Municipal, pois o mesmo está desatualizado em vários itens, causando prejuízos para a 

vida funcional dos Professores Municipais. Saliento que há tempos vem sendo cobradas 

tais mudanças, onde o município já contratou assessoria para tal fim, mas nada foi 

alterado. 

 

Diante do exposto contamos com a aprovação dos colegas. 

 

Charrua, 03 de abril de 2017. 

 

 

 

 

ELIANA PAZE ZANIVAN 
VEREADORA 

 
 

 

 

 



INDICAÇÃO Nº 05/2017 
       Recebido 
03 / 04 / 2017 

Senhora Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

 

 

A Vereadora Eliana Paze Zanivan juntamente com a Bancada do PMDB, 

desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 95 do Regimento 

Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para 

apreciação do Plenário e se aprovada, seja enviado ao Executivo Municipal, 

 

INDICANDO-LHE: 

Que o Poder Executivo Municipal, realize um estudo junto a órgãos 

competentes, quanto à viabilidade de oferecer aos Servidores Municipais um Plano de 

Saúde. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Tal pedido justifica-se pela dificuldade de se ter um bom atendimento médico 

para os funcionários e suas famílias, em especialidades que não são oferecidas em 

âmbito municipal. Saliento que tal Plano de Saúde, teria que ser por adesão, já que 

alguns funcionários já possuem tal benefício. 

 

 

Diante do exposto contamos com a aprovação dos colegas. 

 

Charrua, 03 de abril de 2017. 

 

 

 

 

ELIANA PAZE ZANIVAN 
VEREADORA 

 

 

 

 


