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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 047/18 
 

 

CONSIDERANDO que, atualmente, em uma Administração se faz necessário, a utilização do “binômio” 

economia e eficiência, para obter o alcance do interesse público, de modo satisfatório, no entanto, não é o 

que se observa na Prefeitura de Votorantim, onde existem diversas contratações de funcionários, dos 

quais, a nosso ver, muitos são desnecessários. Ressalte-se que, a contratação excessiva de cargos em 

comissão, empréstimos e endividamentos vão totalmente de encontro ao que se precisa buscar atualmente, 

em termos de gestão eficiente; 

 

CONSIDERANDO que, é público e notório que nosso município sofre com problemas de receita.  

Nossas preocupações são inúmeras, pois em 2017, foi aberta uma CEI – Comissão Especial de Inquérito 

do Lixo, que trouxe prejuízos, bem como a saúde de Votorantim, que recentemente foi aberta uma CEI. 

Hoje falta estrutura para segurança, educação, serviços públicos, aplicado apenas 0,7% do orçamento na 

cultura, meio ambiente, recursos hídricos, entre outros;  

 

CONSIDERANDO que, este Vereador, fez esse mesmo questionamento por meio do Requerimento nº 

179/17 em maio de 2017, e os gastos com a folha de pagamento já estavam em 51%, sendo assim, as 

nomeações de cargos em comissão não pararam, conforme publicações no Jornal do Município, além de 

nomeações de concursos públicos. Entendendo que a Prefeitura é suprapartidária, com isso não consegue 

fazer gestão. Sendo assim, gostaríamos de saber cargos e valores atualizados. Pois não temos visto reais 

melhorias em nossa cidade, trazendo baixa estima para a população;  

 

CONSIDERANDO finalmente que, é dever do Gestor Público administrar com responsabilidade, 

obedecendo à legislação, à ética e à moral, sempre em busca do melhor para a população é que 

formulamos o presente Requerimento. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Qual a quantidade de cargos de comissão contratados pela Prefeitura Municipal em 2017? Quais suas 

respectivas remunerações? 

 

b) Qual a quantidade de estagiários contratados em 2017? Quais são suas respectivas bolsas? 

 

c) Qual a quantidade de funcionários terceirizados em 2017? 

 

d) Quais são suas remunerações? 

 

e) Qual foi o gasto mensal e anual com folha de pagamento (comissionados + efetivos) em 2017? 

 

f) Em relação ao item anterior, qual a porcentagem do orçamento (mensal e anual) foi comprometida 

com tais gastos? 

 

g) Qual a quantidade de cargos de comissão, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018? Quais suas 

respectivas remunerações? 

 

h) Qual a quantidade de estagiários com contratos em vigor nos meses de janeiro e fevereiro de 2018? 

Quais os valores de suas respectivas bolsas? 
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i) Qual a quantidade de funcionários terceirizados, em janeiro e fevereiro de 2018? Quais suas 

remunerações? 

 

j) Qual foi o gasto mensal com folha de pagamento (comissionados + efetivos) em janeiro e fevereiro 

de 2018?  

 

k) Em relação ao item anterior, qual a porcentagem do orçamento (mensal) foi comprometida com tais 

gastos? 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Ministério Público da Comarca de Votorantim; ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, em Sorocaba, OAB Votorantim, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 TV COM; 

 TV TEM; 

 TV SBT; 

 TV RECORD; 

 TVR SOROCABA; 

 TV MAXXIMOS; 

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul”, “Diário de 

Sorocaba”;  

 Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM, Cacique AM e Nova Tropical FM, Ipanema; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Site do Sr. Edson Correa, www.cidadaovotorantinense.com.br; 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 06 de março de 2018. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

 

 

Apoiamento: 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

