
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO Nº 32/2017 
 

 
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, vereador que abaixo 
subscreve, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, apresenta à apreciação da Colenda 
Câmara Municipal a seguinte indicação: 

 
 

INDICA, ao Excelentíssimo prefeito municipal NELSON CORREIA 
JÚNIOR, que proceda estudos junto ao setor competente e ver as possibilidades de 
viabilizar a implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Servidores Públicos 
Municipais, considerando que a forma de ingresso no serviço público é determinada por 
Lei através de concurso público e que as promoções internas também obedecem a 
critérios específicos, a administração de cargos e salários, assim como o Plano de 
Cargos, Salários e Carreira, é prioritária ao servidor público. Não raro, observa-se uma 
inércia no sentido de promoção ou sistema de remuneração e recompensas salariais no 
setor público. O Plano de Cargos e Salários condizente e justo com a realidade do 
município e de vida dos servidores públicos, talvez seja a única forma de recuperar, 
pelo menos em parte, as perdas salariais que se amontoaram no decorrer dos anos sem 
reajuste. Uma política salarial que venha a contemplar os anseios dos servidores, 
possibilitando oportunidade de acesso de cargo para aqueles que concluíram um nível 
acima do concursado, políticas de benefícios adicionais, promoções internas, concursos 
internos, é o clamor que a classe pública tem mobilizado em busca do reconhecimento 
profissional e pessoal, muitas vezes desprezado pelas instituições públicas. A partir do 
momento em que as promoções aconteçam distante dos pedidos políticos, prática 
comum no serviço público, em especial estadual e municipal, bons profissionais terão 
chances de serem reconhecidos e perceberem rendimentos de acordo com o nível de 
qualificação e aproveitamento no trabalho.  

 
Pelo exposto pede-se especial atenção de Vossa Excelência o Prefeito 

Municipal, para que se empenhe ao máximo objetivando a realização de tal, e ainda, 
que se estude para o próximo mês que comemora o Dia do trabalhador, conceder a 
correção da inflação das percas salariais dos nossos Servidores. 

 
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento 

protestos de elevada estima e consideração. 
 
Sala das Sessões, 17 de abril de 2017. 
 

 
 

Silvio Jorge de Oliveira 
Vereador - PSDB 


