
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 025/2019.                                                         Em 18 de fevereiro de 2019. 

  

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 
REQUER AO EXM°. SR. PREFEITO INFOMAÇÕES E 

ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PROCESSO 

SELETIVO DA EDUCAÇÃO. 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, 

Requer à Douta Mesa, na forma regimental, envio de expediente ao Exmo. Sr. Prefeito 

solicitando as seguintes informações sobre o processo seletivo SEME 065/2018: 

 

1 - Relação nominal de todos os aprovados no processo seletivo SEME 065/2018, com a 

indicação de cargo e local de trabalho inclusive a Escola; 

2 - Relação nominal de todos os funcionários concursados, com a indicação de cargo e 

local de trabalho inclusive a Escola, incluindo os que tomaram posse do concurso de 2009; 

3 - Relação nominal de todos os demitidos com a indicação de cargo e local de trabalho 

inclusive a Escola com a indicação do motivo e o tempo de trabalho; 

4 - Relação nominal de todos os vigias classificados e desclassificados no processo 

seletivo; 

5 - Relação nominal de todos que foram desclassificados, inclusive com a indicação do 

motivo; 

6 - Relação nominal de todos os recursos, com a indicação do motivo do recurso e o seu 

deferimento e ou indeferimento; 

7 - Cópia de inteiro teor de todos os contratos de prestação de serviços tais como: 

manutenção predial e os de monitoramento, com a indicação de todo o certame e quais foram os 

critérios de licitação. 

  

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2019. 

 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 

Vereador - Autor 
 

JUSTIFICATIVA: 

O Poder Legislativo tem como função central a elaboração das leis, ao lado de exercer 

outras tarefas constitucionais como a apresentação pública de assuntos de interesse dos cidadãos, 

o debate sobre tais reivindicações de modo a agrega-las sob o interesse geral e a fiscalização 

política dos atos do executivo. 

Outras funções do Poder Legislativo Municipal são fiscalizar e controlar os atos do Poder 

Executivo; funções administrativas internas de organização de seus serviços e uma função 

política adicional: a de representar o povo em suas queixas e reivindicações, operando como uma 

ouvidoria geral da sociedade. 

Para melhor atuar dentro do poder que um Vereador tem, as informações solicitadas são 

de grande relevância para fiscalização. 


