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Proposição Eletrônica nº 7475

Requer  informações  do  Poder  Executivo,  quanto  a
possibilidade de criação da Gratificação por Função Técnica
para os ADIs - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Para  o  bom  desempenho  do  papel  fiscalizador  da  Câmara
Municipal,  conforme  preceitua  o  inciso  II  do  artigo  3º,  do  Regimento  Interno  da  Câmara
Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de
interesse comum da sociedade assisense.

Nesse sentido, é notório que algumas classes de servidores ainda
não possuem a gratificação por função técnica e que desempenham com muita dignidade seu
trabalho,  e  no  caso  específico  os  ADIs.  Vale  lembar  ainda,  que  os  Auxiliares  de
Desenvolvimenro Infantil,  tem papel  importante dentro das unidades escolares,  contribuindo
para o desenvolvimento de nossas crianças. 

Ainda, é precisso ressaltar, que os ADIs por estarem no quadro de
apoio  do  magistério,  não  tem  o  direito  de  participar  do  Plano  de  Carreira  do  Magistério
Municipal, mesmo atuando diretamente dentro da sala de aula.

Sabemos  ainda,  que  mesmo  após  a  reposição  salarial  dos
servidores,  o  município  tem condições  orçamentárias,  uma vez que o  gasto com folha  de
pagamento ainda encontra-se abaixo dos 54%.

Desta forma, é justo e necessário a criação desta gratificação para
os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil em nosso município. 

Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,   solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:

a)  Considerando  o  exposto,  qual  o  possibilidade  do  Poder
Executivo em enviar um Projeto de Lei criando a Gratificação por
Função Técnica para os ADIs?

b) Em caso negativo, justificar a resposta.

SALA DAS SESSÕES, em 20 de fevereiro de 2020.
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VINÍCIUS SIMILI
Vereador - PDT 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7475.
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