CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

REQUERIMENTO Nº

01°1

/2017.

/

O subscritor do presente, Vereador JOÃO LUCIANO
BELISÁRIO (PV), usando de suas atribuições e prerrogativas legais, após. dar ciência da
presente proposição em Sessão Plenária através da Mesa Diretora, vem REQUERER ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Edélio Francisco Guedes, através do setor
competente, que seja informado à Câmara Municipal, através do ora "requerente", o
encaminhamento de "relação constando os nomes de todos os servidores efetivos e
comissionados", descrevendo a secretaria o qual pertence, cargo, função e remuneração,
bem como a data de início de suas atividades e, para que facilite estas informações
encaminho anexo o modelo de tabela a ser seguido.

Portanto, como representante político neste Município
de Afonso Cláudio/ES, neste momento representando os interesses dos servidores públicos
em toda esfera municipal,. visando o bem-estar dos funcionários e reconhecendo a
necessidade de valorização dos servidores para avaliação dos direitos dos mesmos.

E, sabedores do que somos de o que o ingresso nos
órgãos e entidades integrantes da administração pública pode acontecer por meio de cargos
efetivos que devem ser exercidos exclusivamente por servidores recrutados, a partir da

Constituição Federal de 1988, exclusivamente por meio de concurso público de provas e
títulos, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento mais elevados da hierarquia administrativa e são considerados de livre
provimento pelo governo, em funções de confiança.
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Quando

questionado

sobre

as

.diferenças

nas

remunerações e benefícios, não há relação entre a remuneração dos cargos em comissão e
dos cargos efetivos, estabelecendo remunerações para cada cargo e em épocas distintas.
Assim, quando acordamos todos os dias e sentimos
que precisamos de algum impulso ou vontade para ir ao trabalho, algo está errado, para a
maioria das pessoas, a grande motivação para acordar cedo e sair de casa para trabalhar é
o ambiente saudável no trabalho. Além disso, os profissionais preferem receber um bom
salário, ser reconhecidos pelo desempenho das suas atividades e dos benefícios e
qualidade de vida que sua organização lhe proporciona. Entendemos que a valorização do
servidor público passa por todas essas ações que visam reconhecer, profissionalizar,
qualificar e promover a qualidade vida do funcionalismo público municipal.
Tal requisição visa, através do Parlamentar que a este
subscreve, fazer cumprir a função fiscalizadora do Vereador no exercício do cargo, conforme
lhe é assegurado pelo Lei Orgânica Municipal e pela o Regimento Interno da Casa, no
sentido de deter as devidas informações e repassá-las aos munícipes de acordo com que
lhe é perguntado rotineiramente, ficando assim, a população a par acerca do assunto em
questão, que direta e indiretamente visa o desenvolvimento e o bem-estar de todos,
indistintamente.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch.
Afonso Cláudio/ES,

elo

de

~~

de 2017.

Vereador
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