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SENHOR PRESIDENTE:
Requeiro à Mesa nos termos regimentais, oficie-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Reginaldo Luiz
Ernesto Cardilo, para que através do setor competente forneça
dados referentes a folha de pagamento dos funcionários públicos,
quanto ao pagamento de horas extras e insalubridade, detalhando
de forma específica o nome daqueles que deixaram de receber tais
benefícios e os que ainda recebem, com a respectiva função
executada, bem como cópia do laudo que embasou tais cortes na
insalubridade daqueles que a recebiam, e em relação as horas
extras quais os funcionários que foram cortadas as horas extras e
quais estão trabalhando em serviço extra ordinário a receber hora
extra e relatando os respectivos serviços que estão executando,
realizando. Sendo assim, solicitamos de Vossa Excelência que
seja encaminhado de forma clara, por nome de funcionários
aqueles que tiveram seus rendimentos reduzidos devido aos cortes
nas horas extras e insalubridade, enviando por setores, ou seja
funcionários da educação, saúde, obras e ainda por setores
administrativos tributação, Rh, compras, transportes,
contabilidades e todos os demais, com as devidas alterações
salariais, como por exemplo quanto recebia e quanto passou a
receber. Ainda o envio especificado dos rendimentos daqueles
que continuaram a receber tais benefícios, ou seja, quais os
funcionários que ainda recebem insalubridade com respectivo
laudo de avaliação, local de trabalho, e os que recebem hora extra
com detalhamento das horas e serviços extraordinários efetuados.
Sendo que também solicitamos o envio do laudo que determina
quais os funcionários que não fazem jus a insalubridade, que
embasou tais cortes.
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JUSTIFICATIVA:
Os Vereadores proponentes após a realização da votação do
projeto de lei que pretendia instituir o regime estatutário,
receberam a notícia de diversos funcionários, que nos procuraram
para relatar o corte das horas extras e insalubridade em seus
pagamentos, proventos, vencimentos. Então nos indagaram os
motivos de tais cortes e quais as referidas leis que permitem esta
atitude. Diante de fato tão relevante, pois é uma medida extrema e
repentina, que pegou a todos os funcionários de surpresa, no
sentido que todos tem compromissos assumidos contando com os
valores recebidos em seus salários a algum tempo sem alteração e
que com certeza causou problemas em seus orçamentos
familiares, buscamos as respostas que permitiram e nortearam tais
medidas. Claro somos sabedores das dificuldades enfrentadas pela
administração em relação a baixar o índice da folha é com esta
real intenção que requeremos as informações solicitadas. Já para
evitar qualquer dúvida ou juízo errado, esclarecemos que primeiro
queremos evitar injustiças e mais ainda problemas sociais, como
dificuldades financeiras para os funcionários garantirem seus
compromissos econômicos, seus sustentos familiares, queremos
então uma solução viável para o problema, o que temos a certeza
que tem o apoio total da administração. Chega de julgamentos
políticos o que desejamos é resolver a situação, satisfazer os
interesses dos funcionários e da Administração, o Todo. Grifo
nosso.

Assim, este é o requerimento que almejamos ver atendido com
urgência.
Sala das sessões 06 de agosto de 2019.
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