
REQUERIMENTO N° 55/2017

Requer a convocação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, conjuntamente
com o Secretário de Finanças, para comparecerem em audiência, a ser realizada no dia 13/06/2017,
às 19 horas, na sede da Câmara de Vereadores de Itapoá, para tratar da pauta de reivindicações da
categoria, referente à greve dos Servidores Públicos do Município, e esclarecimento sobre as contas
públicas no tocante às despesas gerais e gastos com a folha de pagamento do pessoal, a qual se faz
com fundamento nos artigos 233, 234 e 235 do Regimento Interno da Casa, e dos artigos 22 e 29 da
Lei Orgânica do Itapoá.

JUSTIFICATIVA

A  pedido  do  Sindicato  e  servidores  municipais,  através  do  ofício  nº  54/2017,
protocolado tempestivamente junto a este  Poder  Legislativo,  cujo teor  pretende a  realização de
audiência entre servidores, Prefeito Municipal, Secretário de Finanças, Sinsej e Vereadores, para
solução do impasse (greve) que se arrasta em nosso Município há alguns dias.

Preocupado com o problema,  e  atendendo à  solicitação,  este  Vereador,  através  de
requerimento verbal (com base em precedentes), utilizado o mesmo teor do ofício do Sinsej, lido no
expediente  na  Reunião  Ordinária  realizada  no  dia  05/06/2017,  proposto  e  consequentemente
aprovado na presente reunião do dia 05/06/2017, por unanimidade do Plenário.

Assim sendo requer, na forma regimental (artigo 235 RI), que o Presidente desta Casa
encaminhe  ofício  de  convocação  ao  Prefeito  Municipal,  Secretário,  Sinsej  e  Vereadores,  para
comparecerem à reunião a ser realizada na sede da Câmara de Vereadores, no dia 13/06/2017, às 19
horas, com o fim específico de debater a pauta de reivindicações dos servidores no que tange às
despesas públicas com pessoal.

Sendo o que se pretende, aguarda-se providências.
                                                                                                              
                                                                                                                  Itapoá, 08 de junho de 2017.

                                                          Thomaz Willian Palma Sohn
Vereador PSD

                                                                                        [assinado digitalmente]
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