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PROPOSIÇÃO Nº.004/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O Poder Legislativo de Abaetetuba é uma instituição independente do Poder 

Executivo, assim como do Judiciário. Dessa forma tem seu repasse específico, seu 

quadro funcional e suas atividades independentes.  

Os recursos advindos do repasse para manter o poder Legislativo é utilizado 

para custar as despesas específicas do Poder Legislativo e deste valor 70% é 

permitido para gastos com folha de pagamento de vereadores, servidores efetivos e 

comissionados conforme determina a Lei.  

A Casa realizou concurso público, e durante a vigência inicial do mesmo, foram 

chamados 05 (cinco) servidores restando ainda 12 (doze) classificados a serem 

chamados, uma vez que a prorrogação do concurso encerra em junho de 2022. Além 

desses servidores há a necessidade de assessoria suficiente para dar conta do 

trabalho dos vereadores e vereadoras, os/as quais têm apenas dois assessores para 

substanciar o trabalho parlamentar, o que é insuficiente para a necessidade.  

A Casa, por seu repasse mensal, vem recebendo valores suficientes tanto para 

chamar os concursados quanto para a contratação de assessores, o que implica 

positivamente de forma direta no atendimento à população. De forma específica 

ressalte-se a necessidade de contar com esses profissionais que zelam não apenas 

pelo atendimento aos vereadores/as e serviços diários da Casa Legislativa como 

também pelo atendimento rápido e eficiente à população, que é quem realmente 

custeia as despesas da Casa com seus impostos e taxas recolhidas.  

Nesse sentido, requeiro na forma regimental, com a aprovação do Plenário, que 

a Mesa Executiva da Casa, avalie a necessidade funcional do Poder Legislativo 
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Municipal e efetive a chamada dos 12 (doze) servidores classificados no concurso que 

estão esperando chamada (uma vez que a prorrogação do concurso vence em 

junho/2022) e contrate mais dois assessores para cada vereador, na intenção de 

melhor atender à população. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a imprensa 

local para divulgação.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 14 

de fevereiro de 2022. 

 

Reginaldo Rodrigues Mota 
VEREADOR – PSD 

 


