
 

PROPOSIÇÃO Nº 013/2020                                       Cruzeiro do Sul, 13 abril de 2020.  

 

 

Os Vereadores abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas Edis desta 

Câmara de Vereadores a seguinte:  

 

PROPOSIÇÃO 

 

 Que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e a Administração Municipal 

reduzam em 20% (Vinte por cento) os subsídios dos agentes políticos de ambos os 

Poderes – Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, por 60 (sessenta) dias a 

contar do presente mês, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, destinando esse 

valor à Saúde Municipal para prevenção da Covid-19 (coronavírus). 

 Justifica-se, tendo em vista a necessidade de todos contribuírem com essa grave 

crise sanitária e econômica que assola nosso país e todo o mundo.                                                                      

A arrecadação do Município deverá diminuir, com isso, poderá gerar dificuldades 

financeiras. Nós, representantes do povo, devemos fazer nossa parte perante essa 

situação.                                 

Se, todos juntos, poder público e população, fazerem sua parte, não deixaremos 

nossa cidade e região ser afetada da forma como outras regiões de epicentro da pandemia.                                                  

 Certos de ter a aprovação dos demais pares. 
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