Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
REQUERIMENTO Nº 133/2019
De informações conforme dispõe.
Considerando-se que, diversos servidores municipais estão
reclamando do parcelamento dos salários, bem como do décimo terceiro
salário, e;
Considerando-se que, alguns servidores estão preocupados
com a possibilidade de que os parcelamentos virem rotina, algo que afetaria
não só a vida dos servidores, mas sim, do próprio comércio local que depende
deste pagamento, afinal, são mais de 4.300 servidores acabam consumindo no
comércio local e de ficarem sem o restante do 13º salário.
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, após ouvido o
Plenário, oficiar ao Senhor Prefeito Municipal e, solicitando-lhe as seguintes
informações:
01 – O salário do mês de Dezembro/18 fora quitado na data certa?
02 – Em qual dia foi depositado?
03 – Com relação ao 13º salário, existe dotação orçamentária para que seja
cumprido integralmente, vez que se findou o ano de 2018 e até agora
servidores reclamam que não receberam parte?
04 – Qual o valor total necessário para quitar todos os pagamentos de 13º da
Municipalidade neste ano?
05 – Os servidores reclamam ainda da falta de informação, pois, segundo
consta, nenhuma das secretarias se manifestou acerca do parcelamento do
salário, deixando-os em dúvida e sem a possibilidade de planejarem o
orçamento doméstico. Foi divulgado algum material informativo, de
esclarecimento ou até mesmo uma simples nota para sanar as duvidas dos
funcionários?
06 – Em caso de resposta negativa do questionamento 05. Sabendo que os
requerimentos de informações do Poder Legislativo são amplamente
divulgados pela imprensa regional e nas redes sociais, peço a gentileza de que
responda este questionamento, com informações importantes que serão
repassadas aos servidores, com a finalidade de precavê-los e acalentá-los
quando ao recebimento deste importante benefício bem como sanar dúvidas
que estão martelando a cabeça dos mesmos e também dos comerciantes
barbarenses.
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07 – Demais informações pertinentes.

Adendo: Os questionamentos aqui realizados são colocados da forma
mais didática possível, portanto, requeiro, como forma de respeito ao
Poder Legislativo, que as respostas também sejam claras, didáticas e
completas, respondidas individualmente, por obséquio.
Palácio 15 de Junho - Plenário Dr. Tancredo Neves, 08 de fevereiro de
2019.

Carlão Motorista
-vereador-

