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INDICACAO 061/2022

A

DD. MESA DIRETORA DA CAIVIARA MUNICIPAL

IPORANGA IISP.

a VereadQr que esta subscreve,  requer qua ap6s a tramitaeaQ regimental,

seja   encaminhado  ao   DD.   Piefeito   Municipal   de   lporanga,   Sr.   Alessandro   Mendes

Rodrigues, a seguinte lndicagao:

Que o  Poder Executivo  Municipal  preste horrienagem  de  congratulae6es

aos servidores publicos por seus servigos prestados. ao municipio, no ano de inicio

de sua aposentadoria.

JUSTIFICATIVA

Os  servidores  ptlblicos  municipais  dedicam  varios  anos  de  suas  vidas  ao

servigo  pdblico,  tern o trabalho  desempenhado  durante toda  a  sua  carreira  profissional,

atendendo o municipio e a populagao.

Quando chega o  momento do  beneficio da aposentadoria,  ap6s toda essa

vida dedicada ao trabalho, simplesmente "saem de cena e ficam esquecidos", e como nao

estao habilitados a "parar',  alguns enfrentam  problemas psicol6gicos como a depressao,

a ansiedade,  entre outras doengas  psicossomaticas adquiridas durante este  periodo da

vida.

Pensando no bern-estar de pessoas que tanto se dedicaram e trabalharam

em  prol  do  born  andamento  do  municfpio,  a  instituigao  de  uma  data  fixa  no  calendario

municipal  para  a  premiagao  dos  aposentados  naquele  ano,  poderia  de  alguma  forma

homenagear o servidor e reconhecer de forma honrosa seu trabalho prestado a cidade.
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A homenagem poderia se realizar em uma sessao solene agrupando a todos

que se aposentarem  no ano,  onde ocorreria a entrega de uma placa de honra ao merito

pelos  bons  servigos  prestados,  vindas  das  maos  do  Prefeito  Municipal.  Essa  cerim6nia
seria composta por representantes do setor onde essa pessoa passou a maior parte da

sua vida e alguns familiares dos homenageados. Assim. a pessoa seria marcada de certa

forma com esse reconhecimento por essa fase que se encerra.

Face ao exposto,   lNDIcd ao  Exmo.  Sr.  Prefeito Municipal que determine

ao  setor  competente  estudos opara  determinar  uma  data  no  calendario  municipal  para

congratular-se   e   premiar   servidores   poblicos   municipais   no   ano   de   inicio   de   sua

aposentadoria.

Sala das Sess6es,  Plenario: Vereador Gilmar Rodrigues, em 08 de setembro de 2022.

-   --_-

EVERTON REZENDE NESTLEHNER
Vereador da Camara Municipal
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