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REQUERIMENTO 017/2022 

De 14/03/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.     

Ementa: REQUER Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, para que envie a esta Casa de Leis, 

informações sobre direitos trabalhistas de servidores 

públicos municipais.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

   

A necessidade de se manter dentro da administração 

Pública um sistema igualitário para todos os funcionários 

sem exceções; 

 

Muitas vezes alguns funcionários são privilegiados 

com pagamentos de férias, licença prêmio etc. e outros 

tem muitas dificuldades em obter os mesmos benefícios; 

 

Devemos pautar que todos são iguais perante a lei e 

que dentro da legalidade e dever do poder público efetuar 

tais pagamentos de acordo com os devidos vencimentos de 

cada um; 

 

Mesmo por requerimento formalizado pelos 

funcionários junto ao Paço Municipal, muitos ainda ficam 

na espera e sem receber.  

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUER 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, para 

que envie a esta Casa de Leis, as seguintes informações 

que se fazem necessárias: 
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1ª Quantos funcionários públicos municipais tem direito 

a licença prêmio?; 

 

2ª Se está sendo cumprida uma ordem cronológica de 

pagamento das mesmas ou caso contrário porque não é 

cumprida?; 

 

3ª Quantos funcionários públicos municipais ainda 

possuem mais de uma licença e ferias vencidas?. 

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em vista os 

reclamos de funcionários que tem os benefícios a receber 

e não são contemplados, já outros não se sabe porque são 

agraciados com tais benefícios. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Março de 2022. 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 


