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REQUERIMENTO N.O: » 0,770 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA 
SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES 
DO QUADRO EFETIVO, LOTADOS NOS CARGOS 
DE AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO, DESTA 
PREFEITURA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre 
os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o imprescindível interesse público da população 
sorocabana, permitindo a concretização e efetivação de ações fiscalizatórias das 
posturas municipais; 

CONSIDERANDO que as ações fiscalizatórias 
municipais prescindem que os servidores capacitados a fazê-las possuam em sua súmula 
de atribuições aquelas atividades que permitam a realização do serviço público, 
mantendo a ordem da cidade; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) É possível que a Municipalidade, por meio do setor 
competente, verifique a possibilidade de revisão da súmula de atribuições dos servidores 
lotados no cargo de "auxiliares de fiscalização", tomando-os aptos à realização dos 
relevantes serviços de fiscalização, tão necessários à manutenção da ordem da cidade? 

1.1) 	Caso negativo, por quais motivos? 

1.2) 	Caso a resposta seja afirmativa, essa revisão de 
súmula pode ser feita com oitiva dos servidores 
afetos e em quanto tempo? 

2) Caso seja possível a revisão da súmula de atribuições a 
fim de atender o interesse público e haja necessidade de revisão salarial, é possível que 
seja revista a faixa salarial de vencimento, passando de ADF 01 para ADF 02? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os det es possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § dà LOM e Art. 104, § 20  e §30  
do RI). 

Sala das Sessões, 03 d; abril 
	

2019. 

'r FERN NINI 
VEREADOR MDB 




















