REQUERIMENTO Nº. 002/2018,
Apresentado em Sessão Ordinária de: 05 de Fevereiro de 2018,
Autoria: -PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL(Legislatura 2017/2018).
CONSIDERANDOo fato de que chegou ao conhecimento destes Edis
Regentenses,inclusive, que nesta oportunidade recebemos a visita neste distinto
Plenário de diversos Servidores Públicos Municipais que acompanhados pelo Ilustre
Presidente do Sindicato da Categoria buscavam notícias da municipalidade acerca da
justa e devida adequação do piso nacional dos distintos professores militantes em nossa
cidade, assim como, de uma revisão geral anual (com base no art. 37, X, da CF/88) a
todos os demais servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO o fato de que,assim como em outras oportunidades, esta Augusta
Casa de Leis – através de seus Vereadores – jamaisfugiram de seu comprometimento
com todos os servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO o fato de que, como se sabe, não só o corpo de professores, mas,
todas as demais classes obreiras lutam e esperam ansiosos por providências da
administração, notadamente no tocante a prestar-lhes a devida contraprestação
pecuniária, inclusive, através da reposição salarial que por determinados períodos não
foram concedidas devido as diversas dificuldades financeiras enfrentadas pela
administração;
CONSIDERANDO o fato de que,ainda, de seja do conhecimento destes Vereadores a
atual crise financeira enfrentada por todos os municípios paulistas é,também, necessário
prestar o devido reconhecimento e respaldo a todos estes profissionais sérios e
dedicados;
CONSIDERANDO que é atribuição do Poder Legislativo apresentar proposições que
visem o interesse coletivo, nos termos do artigo 324, inciso III, do Regimento Interno
desta Casa Legislativa;
CONSIDERANDO que é dever dos membros do Poder Legislativo propor todas as
medidas que julgar convenientes aos interesses do Município, bem como, aos
servidores públicos municipais, nos termos do artigo 329, inciso III, do Regimento
Interno;
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RESOLVEM, REQUERER, A ESSE SOBERANO PLENÁRIO, na conformidade das
normas regimentais vigentes, o seguinte:
a) Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que se manifeste
acerca do presente, dentro da maior brevidade possível, inclusive, apontando
alternativas/soluções para a situação ora apresentada, observando-se, desta feita, todos
os pleitos da nossa classe obreira;
b) Seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais, para que tome conhecimento do presente.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 05 de Fevereiro de 2018.
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