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Araraquara,

~

~

Considerando denúncias frequentes em relação a desvio de função de
servidor público da Prefeitura Municipal de Araraquara em nosso gabinete;
Considerando que a Prefeitura conta com aproximadamente 7.000 (sete
mil) servidores ativos e inativos;
Considerando que além dos funcionários ativos e inativos, tem os cargos
comissionados e os gestores nomeados.

rt

Requeiro, à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais , seja oficiado

..

t~·

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que nos informe:

1) Relação de todos os servidores municipais ativos e inativos .'
·-··
constando as seguintes informações em relação aos servidores municipais: nome; ~~;
fi

~·

número de matrícula; função no registro em carteira ; onde está lotado e qual função

J;.:

desempenha.

:r.:..

._ ·'

;•

2)

Relação completa de todas as pessoas que atualmente ocupam ~:
<;.

cargos em comissão na Prefeitura do Município contendo: nome; número de ~~
'
matrícula ; função no registro em carteira; onde está lotado e qual função desempenha, ~;
~:

número da portaria, data da nomeação e data de admissão, além de informar se o
nomeado em cargo de comissão também se trata de servidor público concursado, e
assim o sendo de qual secretaria/repartição o funcionário é lotado originalmente.
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Relação completa de todas as pessoas que atualmente ocupam

cargos em confiança na Prefeitura do Município contendo: nome; número de

matrícula; função no registro em carteira; onde está lotado e qual função desempenha,
número da portaria, data da nomeação e data de admissão, além de informar se o
nomeado em cargo de comissão também se trata de servidor público concursado, e
assim o sendo de qual secretaria/repartição o funcionário é lotado originalmente.
4)

Relação completa de todas os servidores públicos municipais que

atualmente ocupam

cargos em função atividade na Prefeitura do Município

contendo: nome; número de matrícula; função no registro em carteira ; onde está
lotado e qual função desempenha, número da portaria, data da nomeação e data de
admissão, e qual secretaria/repartição o funcionário é lotado atualmente.

a, 16 de setembro de 2019 .
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