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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 012/2017

O Vereador infra-assinado, com base no Art. 129, VI, c/c o Art. 189, § 1º, do RI,
requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhamento de Ofício
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando
o envio a esta Casa Legislativa de relação nominal de todos os funcionários
públicos municipais (concursados, contratados, comissionados, ampliados etc),
constando os respectivos vencimentos de forma integral, referentes aos meses
de janeiro e fevereiro de 2017.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 22
de março de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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Justificativa

Uma das funções do Vereador é promover a fiscalização dos recursos públicos
municipais, bem como o controle das ações do Poder Executivo Municipal. A
administração pública se move com respeito à moralidade, à transparência, à
impessoalidade e à publicidade e não há forma de controle de tais princípios,
senão por meio da promoção de uma fiscalização eficiente.

Diante do exposto, e para que os representantes do Poder Legislativo de
Marco possam estar cientes do cumprimento dos compromissos do Governo
Municipal em decorrência do poder que lhe foi dado provisoriamente pelo povo,
faz-se necessário saber os nomes dos membros que movem a máquina
pública, assim como os valores de suas respectivas contraprestações,
recebidas como recompensa pelo serviço prestado aos munícipes.

Sendo assim, visando ao bem-estar da comunidade, rogo a Vossa Excelência,
com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 22
de março de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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