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SENHOR PRESIDENTE: 
 
O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o douto Plenário esta Casa encaminhe 

ao Poder Executivo Municipal e a Secretaria de Administração o seguinte pedido de informação: 
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

                                                
JUSTIFICATIVA: 

 
Este Vereador preocupado com os problemas que envolvem os servidores públicos municipais 

em especial os da secretaria de educação, aos quais estão exercendo suas funções, em atendimento 
remoto, onde necessitam de qualidade no acesso a internet, bons computadores e impressora, o que 
impressiona são os relatos de excesso de labor fora dos horários compreendidos, onde esta 
comprometendo e destabilizando a vida familiar, sem falar da preocupação causada hoje pela Covid-19, 
onde o excesso de trabalho pode causar o estresse e por fim a baixa da emunidade corporal, podendo 
desenvolver complicações sérias de saúde. Portanto, este Vereador preocupado com a saúde física, mental 
e financeira dos profissionais da área de educação, bem como cumprindo com o seu papel de fiscalizador 
do Poder Executivo Municipal, solicita a Secretaria de Administração as seguintes informações: 

 
1) As remunerações da Secretaria de Educação estão sendo quitadas em dia, com todos os 

direitos? 
2) O difícil Provimento está sendo pago em dia? 
3) Os desdobramentos estão sendo pagos em dia? 
4) Em realão aos servidores que trabalham em condições insalubres, tal adicional está sendo 

pago de forma correta e em dia? 
5) As contratações estão sendo pagas em dia? 
6) Os contratos que encerraram ou foram cancelados foram quitados com os servidores? 
 
Encaminhar cópia das Folhas de Pagamento, assim como as Folhas Complementares, dos 

meses de Janeiro, fevereiro e março do ano de 2021, com discriminação de todos os servidores e 
contratados, em caráter temporário, da área da educação, para fins de verificação se de fato tais rubricas 
foram devidamente quitadas em dia.  
 

 
Osório, em 29 de março de 2021. 

 
 
 

 
Vereador Ricardo Bolzan 
Líder da Bancada do PDT 

 
 
 


