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Requeiro a mesa, ouvido o douto plenário, nos termos regiment. , ao excele èk.'simo senhor 

Prefeito Municipal, que informe essa casa de leis, se há alguma possibilidade de se fazer uma 

correção no cartão alimentação, eu sei que este ano devido a lei complementar n2  173, de 27 

de maio de 2020 qualquer tipo de reajuste ou correção só poderá ser executado á partir de 1 

de janeiro de 2022, seria possível estudar o orçamento e observar uma possível correção no 

valor do cartão alimentação para a partir desta data? 

Justificativa 

Devido ao grande aumento que se pode observar no produtos nas prateleiras dos 

supermercados que se encontra visível. Tal iniciativa proporcionaria um grande beneficio a 

todos os funcionários, porque o valor do cartão alimentação se encontra defasado e uma 

correção seria de grande valia. E também já que na lei n2  700/2019 de 25 de junho de 2019 

artigo 32  inciso 12 diz que o valor previsto que é de 180,00 reais deverá ser reajustado 

semestralmente, através de decreto do Executivo Municipal em 01 de janeiro e 01 de julho de 

cada ano, tomando-se por base a variação do IPCA do IBGE, apurado no período 

imediatamente anterior, compreendendo de 01 de julho a 31 de dezembro e 01 de janeiro a 

30 de junho respectivamente, dentro da disponibilidade financeira e/ ou orçamentos da 

Municipalidades. 

Uma correção no prazo possível seria de grande valia já que estamos caminhando para quase 

dois anos sem ocorrer uma correção no cartão alimentação. 

Sala das Sessões vereador Pedro Bonezi Fernandez, aos 27 de agosto de 2021. 
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