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Gbjeto: Esclarecimentos sobre as providencias a serem lomadas pelo Sindicato dos Servidores

Municipais de Presidente Bernardes - MG, Íàce ao não pagamento dos

vencimentos/remuneração dos servidores públicos municipais no mês de dezembrol2\2O.

Os vereadores Marcio de Sorrza e José Maria Guimarães, amparâdor pelo Inciso II

Art. 13 6 e I 49 e seguintes do Regimento Interno da Cámara Municipal de Vereadores de

Presidente Bernardes - MG e de acordo corn o Inciso XIX do /rrt. 66 da Lei orgânica desde

Município. REOUER ao presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Presidente

Bernardes'- MG, Geraldo Batista da Trindade, informações e/ou esclarecimentos de quais

medidas o sindicato dos servidores públicos municipais está tomando em face ao não pagamento

dos vencimentos/remuneração dos servidores públicos muricipais no mês de dezembrol2}2}.

JUSTIFICATIVA

Tal medida se dá uma vez quc diversos servidores procuraram os vereadores que

subscreve, a fim de pedir auxitio aos mesmos, tendo em vista que estão necessitando urgente de

receberem seus proventos, podendo inclusive passaÍ por necessidades básicas caso não venham a

receber.

Atenciosamente

Presidente Bemardes - MG, l9 de fevereiro de 2020.
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Presidente Bemardes, 09 de março de 2021

Ao Excelenríssimo Serrhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bemardes-MG

Presidente Bemarde..MG

Senhor Presiderrte,

Com meus cumprimentos, venho à pÍ€sença de Vossa Excelência trazer
resposta ao Reguerimerrto de no. oú12!D7, de autoria do vereador Márcio de souza e
Jose Mariâ Guimarães, por meio do qual solicita esclalecirrentos do sindicato dos
servidores Municipais de Presidente Bernardes, na pessoa de seu prmidente, sobre as
medidas tomadas pdo sindicato acerca do não paga,ento do vencinrerrto dos
servidores públicos do mês de dezembro de2020.

Goslaria de informar aG Í!&,es vereadores, subscritores do requcrimerrto,
que apesaÍ do hesidente do sindicab dos servidores Municipais de presidente
Bemardes ser sabidamente servidor prlblico municipaf isso não retira a condição de
que tal requerirnento deveria ter sido encaminhado dfu€tameÍrE ao sindicato dos
servidores tvtunicipa§ e não ao Poder Executivo Municipal, porque neste caso a
atribuição do hesidente do sindicato não se confunde e é totalm€nte diferente das
atribuições que são exercidas pelo servidor na prefeitura Municipal.

Assim serrdo, peço aos nobres vereadores para que encaminhem o
requerimento diretamente ao sindicato dos sernidores Municipais de presidente
Bernardes-MG.

Atenciosamerrte,

O1ívio PROTOCOLO GERAL
Prefeito Municipal Prot olado sob no
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Prefeitura Municipal de presidente Bernardes, Rua São José, 2i, Centro
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