REQUERIMENTO Nº 001/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe a esta Casa de
Leis, documentação relacionado ao Convênio denominado de “Micro Bacias”, no valor
de R$ 600.000,00, nos enviando cópia do Contrato celebrado com a Empresa
responsável pela execução da Obra, bem como o respectivo Plano de Trabalho
indicando os sérvios a serem executados, os locais contemplados pela Obra e as
respectivas quantidades que deverias ser executas no referido Projeto

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 08 DE FEVEREIRO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 002/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando
a divulgação nas redes sociais (internet) que houve definição por parte da Prefeitura
Municipal de Anhumas, da empresa responsável pela reforma ou construção da Ponte
que liga ao Assentamento MANÁ (Banco da Terra), que nos seja enviado cópia do
procedimento Licitatório competente, se houver, Planilha Orçamentária, plano de
trabalho, tempo estimado para execução dos serviços de reforma ou construção de
uma nova ponte, valor a ser gasto na referida obra, indicando ainda, qual origem dos
recursos financeiros, se recursos próprios ou provenientes de convenio com outra
esfera de Governo.

JUSTIFICATIVA: O presente pedido se faz necessário uma vez que referida
obra há muito tempo é aguardada pelos moradores daquela localidade, que
certamente trará benefícios de segurança e economia para aqueles que
necessitam trafegar no local, inclusive, o transporte de alunos da rede pública
municipal de ensino.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 08 DE FEVEREIRO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO 003/2019
Considerando que já existem outras Indicações e Requerimentos e ainda
continuamos a ser cobrados da necessidade de se colocar um Redutor de
Velocidade “Tipo Tartaruga” ou uma FAIXA ELEVADA, na Rua Vicente José,
imediações do Velório Municipal;
Considerando que os moradores das proximidades do Velório , vem de há
muito solicitando a medida acima, e entendem que apenas a colocação de uma
faixa de pedestres lá efetuada não atende as necessidades e aos riscos que o
local oferece;
Considerando que os pedidos são em razão de que, quando da realização de
velórios, observa-se a alta velocidade dos veículos, colocando em risco a vida
dos que ali se fazem presentes, em especial crianças e idosos, bem como em
todos os dias, dos moradores do local acima citados.

REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis,
se existe a previsão para a construção da FAIXA ELEVADA ou de
OBSTACULO TIPO TARTARUGA, que é o ideal para aquele local, e se existe
para quando?

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Fevereiro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 004/2019
Requeremos à Mesa na forma regimental, após ouvido o
Douto Plenário, que seja oficiado ao Reverendíssimo Padre MARCOS PAULO
CESTARE DE SOUZA, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, pelo brilhante
trabalho prestado a comunidade do nosso município, enquanto Padre da
Paróquia Santa Luzia de Anhumas e dos bairros vizinhos, e que a população
anhumense reconhece com muito carinho, pois apesar do pouco tempo no
nosso convívio, mostrou que é um ser humano atento aos necessidades
sociais e religiosas de nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
Com a transferência do querido sacerdote para a cidade de Teodoro
Sampaio, queríamos deixar aqui o nosso reconhecimento pelos dois anos que
serviu a nossa comunidade, deixando saudades a nossa população, tanto dos
que frequentam a Igreja Matriz de Santa Luzia, bem como de vários cidadãos
de Anhumas, e nesse sentido a Câmara Municipal de Anhumas quer deixar
registrada a sua homenagem, e solicitamos que seja enviada copia do presente
ao homenageado através da Secretaria da Igreja Matriz de Santa Luiza.
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de fevereiro de 2019.

Gisele de Capua Souza Cesar Alves Barbosa José Luis Lopes Ascencio
Vereadora
Vereador
Vereador

Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa
Vereador
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair D. Cavalcante
Vereador

Fabio R. da Silva
Vereador

Rafael F. C. Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 005/2019

Requeremos à Mesa na forma regimental, após ouvido o
Douto Plenário, que seja oficiado ao novo Pároco Revmo. Sr. Padre Evandro
Carbonário, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, em virtude de sua posse
como PÁROCO na Paróquia Santa Luzia de Anhumas,ocorrida no dia 09 de
Fevereiro de 2019, na Igreja Matriz, localizada na Praça Padre João kivilus, s/n,
em Anhumas - SP, com a celebração Eucarística presidida por Dom Benedito
Gonçalves dos Santos, Bispo Diocesano de Presidente Prudente – SP.
JUSTIFICATIVA
Com a posse do Padre Evandro Carbonário esta Casa de
Leis, se faz presente através da MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES e entender
que é de extrema importância , visto que, teremos a continuidade da presença
de uma Padre na nossa comunidade e, para tanto queremos dar a ele as boasvindas e desejar um feliz e fecundo ministério em nossa cidade, e que seja
encaminhada cópia do presente ao homenageado.
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de fevereiro de 2019.

Gisele de Capua Souza Cesar Alves Barbosa José Luis Lopes Ascencio
Vereadora
Vereador
Vereador

Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa
Vereador
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair D. Cavalcante
Vereador

Fabio R. da Silva
Vereador

Rafael F. C. Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 006/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando
que houve a realização de reparos junto ao Ponte do Córrego São Pedro na vicinal
que liga Anhumas a Pirapozinho, do qual externo meus agradecimentos pelo trabalho
realizado e a preocupação com os munícipes, requeiro que nos seja informado se foi
realizado algum estudo técnico e mais aprofundado sobre as reais condições da
referida ponte? Caso tenha sido realizado, nos seja envidado cópia do parecer técnico
e quais os apontamentos efetuados pelo profissional responsável pelo levantamento
da obra.

JUSTIFICATIVA: O presente pedido se faz necessário uma vez que referida
obra é de suma importância para interligação dos municípios vizinhos, bem
como para se evitar maiores transtornos com acidentes e danos a saúde ou
vida daqueles que utilizam a vicinal até Pirapozinho e vice versa.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE FEVEREIRO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 007/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário e considerando
que a previsão contida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, solicito as
seguintes informações do Poder Executivo:
a) Se a atual administração pretende concecer concessão da
revisão geral anual em favor dos servidores municipais no
exercício vigente?
b) Se positivo, qual percentual e se englobará o acumulado
entre exercício 2017/2018 que não fora concedido em favor
dos servidores e em que mês pretende repassar a revisão
geral?
c) Caso negativo, as justificativas para tal decisão?

JUSTIFICATIVA: O presente pedido se faz necessário uma vez que somos
procurados constantemente pelos servidores municipais indagando se tramita
projeto de lei para revisão geral, especialmente pelo fato de que no exercício
anterior não fora concedido o beneficio previsto na lei.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE FEVEREIRO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 008/2019
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a 129 operárias que
morreram queimadas numa ação da polícia para conter uma manifestação numa
fábrica de tecidos. Essas mulheres estavam pedindo a diminuição da jornada de
trabalho de 16 para 10 horas por dia e o direito à licença-maternidade. Isso aconteceu
em 8 de março de 1857, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Entretanto o dia 08 de março significa mais do que um dia trágico do século passado e
na história da humanidade, ele na verdade exprime a luta da classe feminina por seus
direitos sociais e trabalhistas dando um basta à exploração e à desigualdade tanto
salarial quanto social em relação aos homens.
É claro que as mulheres obtiveram enormes conquistas, mas existe muito mais a ser
conquistado e se tratando de seus direitos de igualdade, hoje As mulheres constituem,
30% "dos" chefes de família, mas ganham, em média apenas 65% do valor dos
salários dos homens. Além dessas condições a que estão submetidas, muitas
mulheres enfrentam a dupla jornada de trabalho, porquanto assumem, além do
emprego fora de casa, a responsabilidade integral pelas tarefas domésticas e o
cuidado aos filhos.
São fatos como esses que fazem desse Dia um dia de luta, para que a diferença
biológica que distingue um homem de uma mulher não seja justificativa para a
intolerância, a opressão, a desigualdade de direitos e diferentes formas de violência a
que as mulheres são submetidas.
Sendo assim, nós como representantes da comunidade, não poderíamos deixar de
prestar essa homenagem, Congratulando a todas as mulheres em nome da Câmara
Municipal de Anhumas, bem como conscientizando a todas que ainda há muito a ser
conquistado.
Diante do exposto, na qualidade de Vereadores, vimos REQUERER a V. Exa. que
submeta à aprovação do Plenário a presente Moção de Congratulações pelo ‘Dia
Internacional da Mulher’, para que passe a expressar o pensamento da Câmara
Municipal de Anhumas, homenageando todas as mulheres de nosso Município, cada
qual com sua indispensável importância para nossa sociedade.
Plenário João Lucas Mariotto, 08 de março de 2019.

Gisele de Capua Souza Cesar Alves Barbosa José Luis Lopes Ascencio
Vereadora
Vereador
Vereador
Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa
Vereador
Vereadora
Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair D. Cavalcante
Vereador

Fabio R. da Silva
Vereador
Rafael F. C. Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 009/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que informe a
esta Casa de Leis a respeito de acidente envolvendo um Micro Õnibus do Município
de placa CZA 1926, mediante o envio das seguintes informações:
01 – Data do Acidente;
02 – Relação dos veículos envolvidos no sinistro;
03 – O referido veículo pertencente a Municipalidade era
detentor de seguros contra acidentes automobilísticos? Se positivo, quais as
coberturas contratadas com a respectiva companhia, enviando cópia da competente
apólice;
04 – Houve acionamento da seguradora para conserto dos
veículos envolvidos, inclusive o Ônibus de propriedade do Município de Anhumas?
05 – Por qual motivo o veículo micro ônibus CZA 1926 não foi
restaurado até a presente data?

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE MARÇO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 010/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que informe a
esta Casa de Lei, qual o cargo atualmente exercido pelo servidor Maurício da Silva,
especificando se ocupa cargo de chefia ou direção, enviando cópia do respectivo ato
de designação, bem como qual a remuneração percebida pelo citado servidor de
janeiro de 2019 até a presente data, acompanhada da respectiva documentação.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 22 DE MARÇO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº. 011/2019
CONSIDERANDO as informações prestadas a esta casa de leis no final do ano
de 2018 pela Assessoria de Educação alegando que os professores da rede
municipal não realizavam os cursos propostos, onde inclusive nos foi informado
o índice em porcentagem de participação dos mesmos.
CONSIDERANDO o fato de que fomos procurados por alguns professores
afirmando que alguns dos referidos cursos nem lhes foram oferecidos
CONSIDERANDO ainda que neste ano de 2019, fomos informados que
aconteceu curso destinado aos professores da rede de educação municipal
Após ouvido o plenário, vimos através deste REQUERER a mesa, que se oficie
o Exmo Sr Prefeito Municipal que solicite ao Dirigente Municipal de Educação
ou responsável para que nos informe sobre:
- Quais os cursos realizados em 2019?
- Quantas vagas?
- Como é divulgado entre os professores municipais?
- Qual critério usado para escolha de profissionais para a realização dos
mesmos?
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 22 DE MARÇO DE 2019.

Gisele de Cápua Souza
Vereadora

Fabio Ribeiro da Silva
Vereador

Cesar Alves Barbosa
Vereador

Rafael Felippe Celeste Bega
Vereador

REQUERIMENTO Nº 012/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que seja
requerido a Concessionária de Energia Electro Eletricidade e Serviços S/A,
responsável pela iluminação pública e privada do Município, que adote de forma
urgente as providencias cabíveis para substituição do poste de madeira, instalado em
frente a residência, localizada à Rua Paulo Remelle, nº 765, centro, tendo em vista as
condições precárias que o mesmo se encontra, podendo, inclusive, causar sérios
danos materiais e até mesmo colocar em risco vidas humanas.
.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 05 DE ABRIL DE 2.019.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 013/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo
Municipal informe a esta Casa de Lei, relacionado ao evento da 2ª Copa Internacional
Luiz de Carvalho, as seguintes informações, acompanhada dos documentos
pertinentes:
- Quantidade de Equipes participantes
- Quantidade de Atletas e Comissão Técnica
- Gastos Com Arbitragem
- Gastos com Troféus e Medalhas
- Gastos com funcionários de Limpeza e Cozinha
- Gastos com alimentação das equipes
- Gasto com combustível;
- Gastos com uniformes;

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 17 DE ABRIL DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 014/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo
Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando os seguintes documentos: Termo de
Homologação do Concurso Público e cópia da Portaria de nomeação do servidor
Mauricio da Silva, na condição de aprovação no cargo de operador de máquinas.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 10 DE MAIO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

JUSTIFICATIVA: O presente requerimento visa tão e somente confrontar
informações anteriores remetidas as esta Casa de Leis, bem como a
confirmação de que referido servidor é efetivo no cargo de operador de
máquinas, uma vez que informalmente tínhamos conhecimento de se tratar de
servidor público lotado no cargo de motorista.

REQUERIMENTO Nº 015/2019

Considerando a função fiscalizadora do Poder Legislativo, inclusive das
ações do Poder Executivo, envolvendo ou não recursos financeiros;
Considerando a necessidade de informações para esclarecimento e que
dependem as mesmas do Poder Executivo.

REQUEREMOS a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, que o Senhor
Chefe do Executivo informe e forneça
aos
Vereadores que a
esta subscrevem, bem como a esta Casa de Leis o seguinte:
Que nos seja fornecido através de pessoa qualificada, do quadro ou
que preste serviços a Prefeitura Municipal de Anhumas na área de
Engenharia, um PARECER TÉCNICO referente as obras realizadas em
uma parte do muro que caiu na EMEF ADHEMAR PALMIRO, e localizado
na parte lateral da escola, que fica de frente para o Ginásio
Municipal Esportes, nos informando a quantidade de M2 (metros quadrados)
executados na parte do muro no local acima citado.

Plenário João Lucas Mariotto, 24 de Maio de 2019

Cesar Alves Barbosa
VEREADOR

Gisele de Capua Souza
VEREADORA

Fabio Ribeiro da Silva
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 016/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário
que o Executivo Municipal informe a esta Casa de Lei, enviando os
seguintes documentos:
Todas as notas fiscais emitidas em 2019 por MEI
(Micro Empresário Individual), Informando os respectivos Serviços
prestados.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 06 DE JUNHO DE 2.019.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

REQUERIMENTO Nº 017/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo
Municipal informe este Legislativo se a Municipalidade Aluga algum Imóvel na Cidade,
caso positivo enviar cópia dos referidos contratos de locação e os vares atualizados
dos pagamentos.
Requeiro ainda, que seja informado se algum munícipe aluga
algum prédio Publico da Municipalidade, caso positivo envie cópia dos referidos
Contratos de locação e valor pagos atualizados..

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 07 DE JUNHO DE 2.019.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 018/2019

Requeiro à Mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo
Municipal encaminhe a este Legislativo, cópia do Procedimento Licitatório do
Concurso Público e Processo Seletivo nº 001/2019, informando o valor Arrecadado
com as Inscrições.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 07 DE JUNHO DE 2.019.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 019/2019

Requeremos à mesa após Ouvido o douto Plenário que o Executivo Municipal
informe a esta casa de Lei, as providencias tomadas até o momento
juntamente com a empreiteira responsável, para sanar o problema do
vazamento da caixa d’agua no prédio da EMEI José Ede Duela.

JUSTIFICATIVA
Estivemos em visita no local e percebemos o vazamento e em conversa com a
diretora fomos informados que já foi solicitado o reparo, mas que até a
presente data não havia sido tomado providencia alguma.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de junho de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereador

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

IARA RICCI
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 020/2019

REQUEIRO a mesa, depois de ouvido o douto plenário, para que se
encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que prestes
todas as informações referentes ao “Programa Viva Leite” do Governo Federal
do Estado de São Paulo, neste município, sendo:
•
•

Relação atualizada da Lista das Famílias beneficiárias do
Programa
Relatório contendo os critérios utilizados para Inclusão das
mesmas
Justificativa

Busca a Vereadora que a este subscreve obter informações
devido a denuncias feitas por algumas pessoas moradoras deste
Município.
Desta forma, é dever do Vereador proceder a fiscalização de
todos os atos praticados pelo Executivo Municipal, razão pela qual se
formula esse presente requerimento.

Anhumas, 19 de junho de 2019.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

REQUERIMENTO Nº 021/2019

Considerando que a Prefeitura Municipal é a responsável pela construção
de Unidades de Saúde, Praças, Campo Sintético, Creche Escola, Rotatórias
entre outros, bem como a reforma de outros prédios públicos, através de
empresas ou pelo município.
Considerando que alguns já foram denominados e identificados,
restando outros que até agora não foram contemplados, a exemplo do
GINÁSIO DE ESPORTES ALBERTO PELIZARI, ROTATÓRIA LUIZ JOSÉ,
ROTATÓRIA ZEZÉ LOPES (CRISTO).
Considerando que o Poder Legislativo faz a aprovação de todos os
prédios públicos, inclusive de Ruas, estradas e Avenidas.
REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie
ao Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis,
da possibilidade da Identificação através de placas ou pinturas dos locais
ainda não realizados, bem como de contemplar também com os nomes de
todos os Vereadores e do Presidente desta Casa de Leis, nos próprios da
municipalidade que foram inaugurados ou terminados na atual administração.
Plenário João Lucas Mariotto, 12 de Julho de 2019.

Gisele de Capua Souza Cesar Alves Barbosa
Vereadora
Vereador

IARA RICCI
Vereador

Antonio Silva Nascimento Vivian Ap. Barbosa
Vereador
Vereadora

Fabio R. da Silva
Vereador

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Odair D. Cavalcante
Vereador

Rafael F. C. Bega
Vereador

REQUERIMENTO 022/2019
Considerando que somos constantemente questionados sobre a
necessidade de obras para a segurança dos pedestres no transito, como a
colocação der um Redutor de Velocidade “Tipo Tartaruga” ou de uma FAIXA
ELEVADA, em locais estratégicos , visando justamente a pratica de uma
direção defensiva de veículos , verificamos que a FAIXA ELEVADA que foi
por mim solicitada, entre as duas calçadas da Vicinal Maria Ruiz Martins, após
a Rotatória, no sentido Anhumas a Pirapozinho e atendida pelo Poder
Executivo;
Considerando que os moradores das proximidades do Conjunto Habitacional
Jorge Sereghetti, vem de há muito solicitando a medida acima, e que agora se
mostram agradecidos com a obra realizada, razão pela qual também
agradeço em nome deles, a execução da FAIXA ELEVADA,
que foi objeto
do meu pedido no REQUERIMENTO 009/2018;
Considerando que os pedidos eram em razão de que, a alta velocidade dos
veículos, colocava em risco a vida dos que ali transitavam, em especial
crianças e idosos;
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis:
Da possibilidade de realizar uma campanha educativa, a motoristas e
usuários, com
faixas
alusivas,
panfletos de
esclarecimento e
outros instrumentos para a utilização de forma correta da FAIXA
ELEVADA localizada na Rotatória que da acesso ao Conjunto Habitacional
Jorge Sereghetti, bairros, centro, zona Rural e a cidade de Pirapozinho.
Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Agosto de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 023/2019

Considerando que o Conjunto Residencial João
Menossi I, necessita da construção de Redutores de Velocidade, Tipo
TARTARUGA, para melhorar a segurança do Bairro;
Considerando que tais obras não podem atender pedidos
particulares e pessoais e, portanto deve ser feito um estudo por um
profissional competente e que entenda de Engenharia de Trafego.
REQUEIRO na forma regimental, depois de ouvido o Plenário que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo informe a esta Casa de Leis:
Como pairam duvidas sobre a competência e obrigação de realização da
solicitação acima, que nos sejam informado de quem é a obrigação para a
construção das TARTARUGAS,
se do Poder Executivo ou do Loteador
que, supostamente teria a obrigação de fazer tal obra dentro do prazo de 05
anos
e,
que o
objetivo é
a
execução dos
redutores
de
velocidade, independente de quem tenha a obrigação.

Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Agosto de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº. 024/2019

Após ouvido o plenário, requeremos a mesa, que se oficie o EXMO Sr Prefeito
Municipal para que nos informe o número de funcionários, na seguinte forma:
A- Concursados
B- Contratados
C- Comisionados
E também a proporção em porcentagem dos concursados e comissionados

JUSTIFICATIVA
Para maiores informações e assim conseguirmos esclarecer dúvidas dos
munícipes

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de agosto de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereador

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

IARA RICCI
Vereadora

