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REQUERIMENTO Nº 156/2020

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
REQUERIMENTO: PAULO X. JESUS e OSVALDO LUGATO FILHO
REQUERIDO: Executivo Municipal- 

Pelo  presente  e  na  forma  regimental  REQUEIRO,
ouvido  o  D.  Plenário,  seja  Oficiado  o  Exmo.  Sr.  Prefeito
Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer
a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informações referente as Portarias
10/2020 e 011/2020 de autoria do Executivo Municipal.

 Conforme publicado no Diário Oficial do Município de Rubinéia
na  edição  49  do  dia  13/02/2020  a  Portaria  010/2020(onde
Instaura Sindicância Administrativa objetivando apurar possível
responsabilidade  no  pagamento  de  diária  para  servidor  no
exercício de suas funções);

 Quais irregularidades o Ministério Público do Estado de
São Paulo – Promotoria de Justiça de Santa Fé do Sul-SP
encontrou  referente  ao  pagamento  de  diária do  servidor
levando  o  mesmo  a  realizar  a  Representação  Civil  nº
43.0421.0001235/2019-3?

 Fornecer  informações  referentes  à  concessão  da  referida
diária,  destacando  a  data,  destino  e  motivo  da  viagem,
nome do servidor beneficiado, valor da diária e cópia de
todo o  processo de empenho incluindo comprovantes.

  Outro sim também publicado no Diário Oficial do Município de
Rubinéia  na  edição  49  do  dia  13/02/2020  a  Portaria
011/2020(onde  Instaura  Sindicância  Administrativa  objetivando
apurar possível responsabilidade no pagamento de diária para
servidor no exercício de suas funções);

 Quais irregularidades o Ministério Público do Estado de
São Paulo – Promotoria de Justiça de Santa Fé do Sul-SP
encontrou  referente  ao  pagamento  de  adiantamentos do
servidor levando o mesmo a realizar a Representação Civil
nº 43.0421.0001236/2019-3?

 Fornecer informações referentes à concessão dos referidos
pagamento de adiantamentos, destacando a data, motivo pelo
qual foi concedido, nome do servidor beneficiado, valor do
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pagamento de adiantamentos e cópia de todo o  processo de
empenho incluindo comprovantes.

Justificativa: Tal  solicitação  se  prende
exclusivamente  ao  fato  de  dar  mais  transparência  a  nossa
população, uma vez que estamos representando o povo e muitas
vezes somos questionados sobre os gastos de nosso município.

Sala das Sessões José Luiz Correia 
19 de fevereiro de 2020.

Paulo X. de Jesus
Vereador PROS

Osvaldo Lugato Filho
Vereador PROS


