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REQUERIMENTO N° 68/2022 
Autoria:  Robson  de Araújo 	 Sessão Ordinária: 18/05/22 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar o motivo pelo qual o município não está seguindo a Lei Comple-
mentar 117/0.7 para a reformulação da tabela do piso salarial dos professo-
res?  

Justificative 

Este requerimento se faz necessário, pois os valores são atribUidos de forma 
justa e igualitária a todos os profissionais em relação a todas referências em 
10%, e é dever do vereador, como representante desta Casa de Leis, exercer 
o controle externo ao bem da Administração Pública, 

Sala das Sessões, 
Em, 18 de Maio de 2022. 
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k-EICOMPIMVIE,NTAR N'' -11:7,(0.7 

Do 04 *Junto de 21)07 

I -  

i"Divje sobre aheração do  anew) If  da I ei Complementar i  ii  
recompondo  ac  iralores das referMcias dOs-. empregos de prqies-Avy de ensino 
fundamental, de educação iitfantil, coordenador pedagógico, diretor e 
s a-penis-or  

JOSÉ VIEIRA ANTUNES, Prefeito Municipal de Sarapui, no uso de suas 
atribukties legatis,FAZ SABER  clue  a Ciimara Municipal de Surapui, na forma da 
Lei Orginica do Municipio, artigo 46, naragrafo 1", inciso V  in  fini, c.c. o artigo 49, 
inciso 1, aprovou c sanciona e promulga segninte La(3),MPLEMENTAR:  

Art.  V' - 	valores atribuidos as referências a 7 de salários dos professores de 
educsperto turrdarttertral, de edmettOrt infsettit, coarderatior pedagifigieo, 
diretor e supervisor constantes do anexo 	, tabelaS I, 1.-Ai  11, II-A, Ill, 
IV, V e VI da Lei Complementar 1.131045  (leant  recompostos em 10 14 
(  del  por cento), passando a vigorar com as seguintes importfincias: 
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Art,  2" -As despesas decorrentes da execuçào desta lei correrão por conta do 
orçamento prhprio, suplementaelas se necessiirio. 

_  
Art.  3' »Esta lei entra em vigor na  Arta-  de sua publica0o, reIroagindo seus efeito 

partir de 01 de maio de2007, revogadas as.disposiciiAs em contrario  

JOSÉ., IEIRA ANTLNES 
Prt4eito unic ipa 

Publicada e registrada pela Secretaritt Municipal, na data supra. 

FRANCASCO R013F:RTO PRESTES 
Diretor Administrativo e Reeursos Humanos 
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