REQUERIMENTO Nº 07/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama,
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que,
após ouvida a Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte
Requerimento:
•

Importante registrar inicialmente que o Poder Legislativo do
Município de Fama-MG, por meio de seus vereadores, estão
sendo impedidos de exercer suas funções fiscalizadoras e de
controle externo, por condutas omissivas do Prefeito Municipal,
desrespeitando o Ordenamento Jurídico em vigor, inclusive a
Constituição Federal, pois a Câmara aprova vários requerimentos
e o Prefeito não encaminha as informações e documentos
solicitados, obrigando esta Casa procurar as vias judiciais e o
Ministério Público para obter informações e documentos para se
efetivar a transparência na Administração Pública Municipal do
Prefeito Ângelo Henrique Saksida;

•

Por força da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal,
Regimento Interno da Casa e da Legislação Federal pertinente,
uma vez que um Requerimento escrito, originário da Vereança, é
aprovado pelo Plenário, do Poder Legislativo, ele se transforma
na vontade desse Poder, que representa o Povo, e, portanto,
devido a Soberania do Plenário, gera direitos e obrigações,
inclusive obrigando o Chefe do Executivo no cumprimento de
seus termos;

•

Considerando que esta administração já recebeu advertência do
Tribunal de Contas sobre o índice de gasto com folha de
pagamento;

•

Considerando que esta administração já anunciou a realização de
concurso público;

•

Considerando que as publicações desta Prefeitura fica restrita a
um mural;

Diante do exposto requer:
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A) a relação de nomes de todos os servidores e respectivos cargos
de provimento em comissão, Secretários, Coordenadoras, Chefes de Setor,
por exemplo, bem como, cópia das últimas três folhas de pagamento dos
servidores desta Prefeitura de Fama, com nomes, respectivas
remunerações, discriminando inclusive horas extras, insalubridade,
gratificações, anuênios, etc;
B) Requer a relação, contendo o nome completo, o Cargo e a função
que ocupam, de todos os Servidores Contratados temporários, sem
concurso, e também de todos os Servidores Concursados no Município,
discriminando o valor percebidos à título de remuneração mensal de cada
um, nos últimos três meses;
C) Requer seja encaminhado cópia de edital e posteriormente do
processo de licitação e contrato celebrado com empresa ou instituição que
realizará concurso público, como anunciado, no prazo de 24 horas após
publicação do referido edital e contrato;
D) Requer informação se houver alguma terceirização e caso
afirmativo, ,requer cópia dos contratos, dos processos licitatórios, e relação
dos funcionários contratados por empresa terceirizada para execução de
serviços públicos;
E) Requer ainda encaminhamento de cópia do edital de concurso
público que será publicado por esta Administração, no prazo de 24 horas,
após publicação.

Fama, em 16 de março de 2015.

Osmair Leal dos Reis
Presidente
Antônio Batista Inácio
Alves
Vereador
Vereadora

Amélia dos Reis

Ademir Nardeli de Moura
Alves
Vereador
Vereador

Paulo Cesar

Adenil Raimundo dos Santos
Dias
Vereador

Afonso Francisco
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Vereador
Jackson Alves de Lima
Vereador
Vereador

Mário Sérgio Rocha
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