
Exmª.  Srª. 
IVONE PORTELA 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta. 

Laranjeiras do Sul, em 03 de julho de 2013. 
   
 O Vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais que o 
cargo lhe confere, vem perante a presença de vossa Excelência, para que após ouvido o 
Douto Plenário, REQUERER seja enviado ofício ao chefe do Poder executivo, o qual de 
conformidade com o inciso XIV do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue: 

 
 

REQUERIMENTO N.º  042/2013. 
Súmula  : Requer do Poder Executivo, que nos informe 
sobre servidores públicos municipais no cargo de "auxiliar 
de manutenção I " que atuam nos diversos setores da 
administração pública, do tipo: 
1 - Relação nominal dos Servidores; 
2 - Local de trabalho dos mesmos; 
 
Considerando que em resposta ao requerimento nº 031/2013 

fomos informados pela municipalidade sobre auxiliar de serviços gerais, e, considerando 
que as informações não foram suficientes para sanar as dúvidas deste vereador,   

 
Considerando que segundo informações existe a falta de alguns 

destes servidores no atendimento junto a Secretaria de Educação, podendo existir 
servidores em "desvio de função ", e, 

 
Considerando, que, conforme o § 3º do artigo 2º do regimento 

interno o qual diz: A função fiscalizadora é exercida por meio de "requerimentos " sobre 
fatos sujeitos à fiscalização da Câmara; 

 
Considerando que o conforme a Lei Orgânica em seu o inciso XIII 

do artigo 35 Compete privativamente à Câmara Municipal exercer diversas atribuições, 
dentre elas o de "Fiscalizar e Controlar os Atos do Poder Executivo ". 

 
REQUEREMOS, então, que o Poder Executivo Municipal, informe 

sobre servidores públicos municipais no cargo efetivo de  "auxiliar de manutenção I " que 
atuam como Zeladores nos diversos setores da administração pública, do tipo: 

1 - Relação nominal dos Servidores no cargo efetivo de  
"auxiliar de manutenção I " 
2 - Local de trabalho dos mesmos; 
 
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já 

antecipamos nossos sinceros agradecimentos. 
   

Atenciosamente,  
 
 

DARCI MASSUQUETO  
Vereador PMDB 


