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Ao 
Exmº. Senhor 
ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente da Câmara Municipal de Canápolis 
 
REQUERIMENTO (FAZ) 
 
Senhor Presidente, 
 
                                Nós Vereadores, abaixo assinados, cumprimentamo-

nos ao tempo que estamos requerendo de Vossa Excelência em 

conformidade com o art. 88, inciso III, c/c o art. 111, inciso X do 

Regimento Interno desta Casa, que seja encaminhado para apreciação em 

Plenário na sessão de abertura dos trabalhos legislativos do exercício de 

2015, em regime de urgência, conforme preceitua os incisos VI e VII do § 

3º do art. 125, também do Regimento Interno, a seguinte matéria: 

 

Em que pese a existência de previsão legal do ato que é 

o objeto do presente requerimento, como também nos utilizando das 

atribuições legislativas que nos foram conferidas pelas Leis próprias e pela 

vontade do povo deste Município, nos manifestamos no sentido de não 

concordarmos que Vossa Excelência continue a fazer descontos nos 

subsídios oriundos do duodécimo que nos é conferido por Lei e que nos é 

repassado pelo Município, este que representa a única renda da Câmara 

Municipal, para proceder com o pagamento dos proventos salariais 

relativos ao Senhor CHARLES PEREIRA DE SOUZA, que, por sua única e 

exclusiva vontade e, atendendo as vontades do Senhor Prefeito, se afastou 

do exercício das funções legislativas  e fiscalizadoras do cargo de 

Vereador, para ocupar o cargo de confiança de Secretário Municipal de 

Saúde deste Município, este que optou pelo subsídio da vereança, conforme 
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solicitação efetuada pelo mesmo, embora sendo sabedores que tal opção 

remuneratória lhe é facultada, em conformidade com o § 3º do art. 91 do 

Regimento Interno, bem como do § 3º do art. 47 da Lei Orgânica 

Municipal. 

Por mais que a opção, em que pese não concordarmos, 

caiba ao referido Senhor, devemos observar a existência da Lei Municipal 

nº 089/2012, de 08.09.2012, que aprovou o subsídio dos vereadores no 

valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), enquanto que no mês de 

janeiro de 2015, ou seja, no mês anterior, recebemos apenas o valor de R$ 

2.650,00 (dois mil e seiscentos cinqüenta reais) ocasionando uma redução 

de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) o que consideramos injusta, 

uma vez que o valor que nos foi subtraído foi direcionado para pessoa que 

presta os seus serviços para a Secretaria de Saúde do Município, esta que 

possui receita própria e substancialmente superior aos cofres da Câmara de 

Vereadores.  

 

Consequentemente, sabemos que, Vossa Excelência, 

Senhor Presidente, não poderá pagar mais de 70% dos recursos repassados 

pela Prefeitura ao Legislativo Municipal com despesas de pessoal, porque 

se o fizer será condenado com a rejeição das contas do exercício pelo 

Tribunal de Contas do Estado, mas também não podemos ser prejudicados 

em função de um Vereador que não está desempenhando as funções do seu 

cargo, pelo contrário, está desempenhando as funções de um cargo de 

confiança do Executivo Municipal, portanto, como a Câmara Municipal de 

Canápolis não tem receita suficiente para pagar subsídio a 10 (dez) 

vereadores, o Edil ora mencionado poderá receber seus proventos pelo 

cargo que atualmente desempenha que é de Secretário Municipal.  
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Não se pretende com o presente requerimento se 

questionar a legalidade do ato, porem, nós Vereadores que assinamos, 

questionamos a legitimidade do ato do atual Secretario de Saúde, que é 

conhecedor das receitas da Câmara de Vereadores, pois, foi seu Presidente 

por dois anos, se arvore em cometer tamanha agressividade com esta “Casa 

do provo”.  

Senhor Presidente, precisamos construir uma Câmara 

forte e independente, podendo os seus Vereadores atuar de forma livre e 

condizente com a vontade do povo que nos elegeu. 

   

Mediante tal fato, em conformidade com os poderes 

legislativos em que nos encontramos investidos concedemos ao Senhor 

Presidente o direito de utilizar já a partir deste mês, o total da parte 

correspondente aos 70% (setenta por cento) da receita mensal que é 

repassada à Câmara pelo Município para pagamento dos subsídios apenas 

dos 09 (nove) vereadores que estejam atuando no efetivo exercício dos seus 

cargos e dos 09 (nove) servidores efetivos desta Casa, conforme lhes 

convém e conforme determina a Constituição Federal e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal.   

 

Concluímos pedindo que através deste requerimento, o 

qual será lido e discutido em Plenário, estamos solicitando dos demais 

Vereadores desta Casa Legislativa o voto favorável as nossas propostas e 

argumentações, e caso, os demais colegas não sejam a favor, solicitamos do 

Senhor Presidente que através do seu voto decida e que fique constatado 

em ata.     
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                          Certos de contarmos com vossa honrosa colaboração, 

antecipadamente agradecemos. 

 

NESTES TERMOS 
PEDIMOS DEFERIMENTO 

 
Atenciosamente 

 
_______________________________________________________      

ALBÉRICO DE MORAIS MENDES – Vereador 
 

_______________________________________________________ 
    NOEL DE SOUZA QUEIROZ – Vereador 

 
____________________________________________________      

MARINETO FERREIRA BARBOSA DIAMANTINO – Vereador 
 

____________________________________________________      
ELIVALDO AMORIM DA SILVA - Vereador 

 

 

 

 

 

 

 


