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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 179/17 

 

 

CONSIDERANDO que, como Vereadores, uma de nossas funções no Poder Legislativo, é 

fiscalizar os atos do Poder Executivo; 

 

CONSIDERANDO que, Sua Excelência, o Senhor Prefeito Fernando de Oliveira Souza, 

prometeu em sua campanha eleitoral e divulgou na imprensa, que iria trabalhar com apenas 

190 (cento e noventa) cargos comissionados, porém, pelo que temos acompanhado, já 

ultrapassam 220 (duzentos e vinte) cargos comissionados preenchidos na Prefeitura 

Municipal;  

 

CONSIDERANDO que, essa quantidade de cargos comissionados preenchidos na Prefeitura 

acaba prejudicando outros investimentos que poderiam ser revertidos em benfeitorias para a 

população, como por exemplo, na áreas de: Saúde, Educação, Segurança, entre outras; 

 

CONSIDERANDO que, sabemos também da existência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

qual limita os gastos com folha de pagamento, em 54%; 

 

CONSIDERANDO que, a nosso ver, a Prefeitura poderia ter mais cargos técnicos do que cargos 

políticos (muitas vezes, esses cargos políticos acabam sendo meros acertos feitos em campanha 

eleitoral, haja vista que, temos conhecimento que muitas pessoas estão esperando por uma vaga 

na Prefeitura, por meros caprichos políticos); 

 

CONSIDERANDO finalmente que, com a intenção de responder aos questionamentos da 

população que manifesta seu descontentamento com a falta de benfeitorias e recursos; e, ainda, a 

falta de transparência por parte da Administração Municipal, é que formulamos o presente 

Requerimento. 

 

Diante do exposto, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal poderia nos informar a quantidade e quem são os funcionários 

efetivos, comissionados, estagiários e designados da Prefeitura Municipal de Votorantim? 

Em quais pastas estão lotados? Quais são os seus salários?  

 

b) Quais são os funcionários que atuam na Prefeitura Municipal, designados pelo Estado? 

Quais são os funcionários da Prefeitura Municipal cedidos para o Estado? Quais são os 

valores dos salários dos respectivos funcionários? 

 

c) A Administração Municipal poderia nos enviar cópias que comprovem que a Prefeitura 

Municipal de Votorantim está no limite dos 54% com gastos com folha de pagamento, 

conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal? 
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d) Atualmente, qual é o poder real de investimento na cidade, por parte da Prefeitura Municipal 

de Votorantim?  

 

Que do deliberado se dê ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao 

Ministério Público da Comarca de Votorantim, à União das Sociedades Amigos de Bairro 

de Votorantim - USABV, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim" e "Ipanema"; 

 TV Votorantim; 

 Rádios: Cacique AM, Ipanema, Tropical FM, Cantate FM;  

 Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site “Cidade de Votorantim", do Sr. Irineu Oliveira; e, 

 Site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

Observações: 

 

1) Ressaltamos que, precisamos das informações requisitadas de forma precisa, e não, de 

forma sucinta, como a Administração vem respondendo as proposituras dos 

Vereadores desta Casa de Leis. 

 

2) Seguem anexos, impressos de publicações na internet. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 16 de maio de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


