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K.4 TIA CRISTINA SIEBRA, Vereadora da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso 
de suas atribuições legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, para 
que se verifique a possibilidade legal de se providenciar o fornecimento de café da manhã 
aos Servidores da Prefeitura Municipal, principalmente para os braçais e motoristas que 
atuam diretamente na infraestrutura. 

Ora, a maioria dos servidores municipais deixam suas residências bem cedo, e 
raramente tomam um café da manhã reforçado. Normalmente, são servidores que integram 
a menor faixa salarial do quadro municipal e, assim, o fornecimento de café da manhã não 
irá onerar tanto o orçamento público e certamente, a concessão desse beneficio trará bons 
resultados para os funcionários e para o Município, pois bem alimentado, o funcionário 
aumenta sua produtividade, melhora seu desempenho profissional e consequentemente 
melhora sua qualidade de vida e saúde. 

Se for necessário, que se elabore o Projeto de Lei, pois assim, cada servidor terá o 
direito de ter um bom café da manhã que poderá ser servido nos horários apropriados em 
dias úteis de trabalho e nos dias em que houverem escalas especiais de serviços 
extraordinários organizados pelas respectivas chefias. 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

antecipadamente agradecemos. 

Câmara Municipal de Urânia/SP, 17 de setembro de 2021. Ao Sr. Prefeito Municipal pare 
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