
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0245/2019.                                                Em, 05 de setembro de 2019. 
 

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE JUNTO AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO AS PASTAS 
MUNICIPAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, SOLICITANDO 
TODAS AS INFORMAÇÕES, QUE POSSAM 
JUSTIFICAR A PREMENTE NECESSIDADE DE 
FUTURAS EXONERAÇÕES, QUE PORVENTURA 
VENHAM A OCORRER JUNTO À ESSAS PASTAS.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

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

público, Requer à Douta Mesa, na forma Regimental, o envio de Expediente ao Exmo. Srº. 
Adriano Guilherme de Teves Moreno, Chefe do Poder Executivo Municipal da Cidade de 
Cabo Frio, bem como as Pastas Municipais da Saúde, Educação e Fiscalização de Posturas, 
solicitando todas as informações que se fizerem pertinentes, que possam justificar a 
necessidade de futuras exonerações que venham a ocorrer junto à essas Pastas Municipais 
mencionadas, tais como: Quantitativo por Secretarias, Critérios adotados e o resultado 
financeiro positivo gerado, que embase tal procedimento. 

 
Sala das Sessões, 05 de setembro de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 
         Justifica-se a presente Matéria de Requerimento, um posicionamento antecipado, de 

tentar corrigir distorções, coibir injustiças, e buscar razões junto ao Poder Público Municipal, 

inibindo-o de tal maneira, que não possam justificar uma possível e absurda onda de 

exonerações de pessoal, junto as Secretarias de Saúde e Educação, Coordenadoria de Posturas 

e outras Pastas Municipais, sem que haja elementos reais que possam embasar tal atitude, para 

um quadro sombrio, que se desenha para um futuro próximo, como também, os resultados que 

se pretende alcançar com este procedimento, seja na esfera financeira e ou operacional e 

administrativa. 

          Enfim, com o único intuito de poder contribuir de alguma forma, sem abrir mão 

evidentemente de um procedimento mais justo e transparente por parte da Administração 

Pública Municipal, em que pauto o exercício de meu Mandato, proponho aos Nobres Pares 

desta Casa Legislativa, a unânime aprovação desta matéria de Requerimento que lhes 

apresento a apreciação. 
 


