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Seúor Presidente,

Os Vereadores signatários desta, indicam após ouvido o Plenário, na
forma regimental, seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal - Secretaria do
Meio Rural e Fomento Econômico, o seguinte:

*Que seja esÍudada
Câmara Municipal visando à CANTRÁTA
Meio Rural e FomenÍo Econômieo.

JUSTIFICATTVA:

Considerando que passados mais de um ano e cinco meses e a Câmara
Municipal não recebeu neúum projeto de lei paru a contratação de motorista para atuar junto à
Secretaria da Meio Rural e Fomento Econômico;

Considerando que TODOS os projetos de lei que visaram conkatações
temporárias, em número superior a cem contratos, para o exercicio das mais diversas funções,
foram aprovados por unanimidade por esta Casa;

Considerando que está havendo na cidade muitas 'oconversas
desencontradasimal intencionüdas", estimuladas, inclusive por agentes públicos que buscam
fugir de suas respoÍsabilidades e amissões já constatadas, incitando moradores contra o Poder
Legislativo, para justificar afalta desse profissional na referida Secretaria;

Considerando que não encontrarmos outras palavras para definir a
ausência de contratação temporária de motorista para exercer tais funções naquela Secretaria, já
que a demanda de serviço é grande, que não sejam a FALTA DE GESTÃO e
PLANEJAMENTO por parte do próprio Secretario da Pasta;

Considerando que a Câmara não pode e não deve ser penalizada, muito
mencs "difamada" na comunidade, pela ingerência do titular da Pasta e pela falta de "pulso
firme" do Chefe do Poder Executivo;

Considerando que o Senhor Prefeito, em resposta ao Pedido de
Informações n" 7712022, afiavés do Oficio n' 19212022 - GP, disse "rer emitido Ordem de
Serviço a todos os Secretários Íuíunicipais a fim de coibir desvias de função nü prestaÇão dos
serviços, em especial, pelas Secretarías de Obrcts e do ltleio Rurctl";

Considerando que o Pedido de Informações no 77120?2 trata justamente
sobre a forma como e feito o controle referente à condução de veiculas da frota municipal.
Portanto, não pretendemos ceder a "pressões eleitoreiras" para que sejamos coniventes cotn o
que está errado.

Portanto, Seúor Presidente, demais Colegas, se os munÍcipes não estão
sendo atendidos nos seus pleitos, nc que diz de serviços pela Secretaria do
Meio Rural, euja competência de enviar projeto de
do Poder Executivo Municipal, que fique
Vereadores.
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E chegada hora do Chefe do Poder Executivo Municipal chamar a
responsabilidade para si e, diante da omissão do Secretario da pasta em solicitar à Administração
Municipal que providencie tal contratação, providenciar o encaminhamento de projeto de lei a
esta Casa Legislativa, cuja iniciativa lhe é privativa por expressa disposicão da Lei Orgânica do
Município, para {ins de solicitar a auÍorização legislativa visando à contrataçâo temporária de
tantos quantos (01, 02, 03, 04 ou 05) motoristas entenda necessários para suprir as demandas da
Secretária do Meio Rural e Fomento Econômico, visando atender, satisfatoriamente, às

demandas da comunidade, que certamente os Vereadores, a unanimidade, procederão à devida
aprovação.

Sala "Severino Silveira" de Vereadores,0S dejunho de2022
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