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Senhor Presidente.
Nobres Pares,

Considerando que está em discussão, nesta Casa de Leis o Projeto de
Lei nº 221/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal que visa regulamentar o pagamento
de obrigações de pequeno valor. decorrentes de décisões judiciais. nos termos do artigo 100,
§§3 ° e 4 ° da Constituição Federal;
Considerando que. atualmente as Requisições de Pequeno Valor (RPY)
estão limitadas a 30 salários mínimos (R$ 28.620.00). mas a proposta pretende passar ao valor
do maior benefício pago pelo INSS. isto

e. o valor de R.$ 5.645,80:

Considerando que, segundo informações, a Municipalidade acumula um
passivo de mais de 17 milhões de reais e a redução irá procrastinar o problema para os próximos
anos, o que poderá gerar um passivo ainda maior. em razão dos juros e correção monetárias que
se juntam aos débitos:
Considerando que estes Vereadores pretendem esclarecer os fatos quanto
ao pagamento dos precatórios e suas origens:
Considerando que. para melhor transparência e eficácia da reunião que
se pretende seria interessante a presença dos representantes da Pasta de Finanças, bem assim, do
Sindicato dos Servidores e imprensa local Uornais e emissoras de rádio da cidade).
Nessas condições. requeremos à Mesa. pelos meios regimentais seja
agendada reunião nesta Casa de Leis e CONVOCADO, nos termos do artigo 26, X da Lei
;nica, o !lustríssimo
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MAIALLE para comparecer nesta Casa de l ,eis. em REUNIÃO, em dia designado pela
Presidência, visando o esclarecimento da questão.
Requeremos. ainda. que. para mesma data. sejam convidados os

membros do

indicato dos

ervidores Municipais. por seu Presidente, Senhor ODIRLEY

APARECIDO DE MELLO MONTESI O bem assim. representantes da imprensa e meios de
comunicação local.
'ala das Se ·sõc . 13 de no, embro de 2018.
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