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Estado de São Paulo

REQUERIMENTO N 2 4C3 /2019
Requeremos á Mesa, nos termos regimentais, oficie-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Reginaldo Luiz Ernesto

Cardilo, após manifestação do E. Plenário; para que encaminhe a
esta Casa de Leis as seguintes informações:
1- Quantos cargos comissionados existem no município
atualmente?
2- Quais estão lotados no momento?
3- Quem são os funcionários comissionados e quais seus
rendimentos mensal, e em qual setor os mesmos executam
seu trabalho?

JUSTIFICATIVA
Haja vista a crise que os municípios passam atualmente e
estando a municipalidade as vésperas de enviar a Câmara
Municipal propositura de mudança de regime de seus
funcionários, se faz necessários que nós vereadores busquemos
analisar e diagnosticar qual o gasto do município com
funcionários sejam eles efetivos ou comissionados. Buscando
assim fazer um estudo mais profundo quanto à necessidade de
se mudar ou não o regime atual. Como se sabe é papel do
legislativo fiscalizar os atos do Executivo e desta forma nós
Vereadores, na condição de representantes legítimos da
população solicitamos tais informações.
Desta forma esse é o requerimento que almejamos ver atendido
com a maior brevidade possível.
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Certo de contarmos com o apoio no que se refere ao exposto
acima, é que foi elaborado o presente.
Sala das sessões, 05 de Fevereiro de 2019.
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