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Gabinete Parlamentar - Edson Souza

Tijucas (SC), 12 de maio de 2022.

REQUERIMENTO

À MESA DIRETORA:

Senhor Presidente,

O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e

de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas, e com fulcro no Regimento Interno,

requer  que  seja  encaminhada  correspondência  ao  Excelentíssimo  Prefeito

Municipal de Tijucas, Senhor Elói Mariano Rocha, solicitando esclarecimento

sobre os seguintes questionamentos:

1) Apontar despesas individuais com os 06 (seis) Leituristas  que por ventura

ocorreram nos meses de nov/2021, dez/2021, jan/2022, fev/2022, mar/2022 e

abr/2022;

2) Qual o valor mensal com despesas de remuneração que o Samae dispensa

a esses 06 (seis) Leituristas;

3) Demonstrar  essas  despesas  mensalnente  com  pessoal  relacionando  os

nomes dois 6 (seis) Leiturista e seus respectivos salários durante os meses de

nov/2021, dez/2021, jan/2022, fev/2022, mar/2022 e abr/2022.

Justificativa: 

a) Atualmente o Serviço Autônomo Municipal de Àgua e Esgoto - Samae, conta

em seu quadro de funcionários ou colaboradores 06 (seis) Leituristas, sendo

três funcionários efetivos, cargo Leiturista, 01 (um) funcionário efetivo desviado

de  função  e  02  (dois)  funcionários  terceirizados  através  de  empreiteira

desempenhando a função de Leiturista.

Esses 06 (seis) Leituristas cobrem todo o município e são divididos por setor;
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b) É do conhecimento que esses Leituristas sempre desenvolveram o trabalho

com afinco, dedicação e eficiência, bem como sempre  cumpriram com suas

atribuições delegadas;

c)  Também é do nosso conhecimento que o Samae é uma empresa pública

municipal que apresenta economicamente superavit em suas contas;

Cordialmente,

EDSON SOUZA
Vereador
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