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Ao Exmo. Sr. Presidente  
Helio José Schwaab 
  
 Conforme acompanhamento desta UCI, percebemos a falta de alguns servidores, e tendo 

procurado o departamento de pessoal desta Edilidade fomos informados de que ninguém se 

encontra em férias ou fora dispensado formalmente.  

Dessa forma, sugerimos a apuração das faltas dos servidores: Marcos Sanches Vicente – assessor 

do vereador Zedeca; Jaqueline Gutsmann Zanini – assessora do vereador Vagner Constantino; 

pois, nada fora protocolado junto ao departamento de pessoal para regularizar a situação dos 

citados servidores, bem como, do servidor Abel Ferreira Rezende – assessor desta Presidência, 

que encontra-se afastado por motivo de doença, entretanto, nenhum documento foi 

providenciado para abonar suas faltas; e ainda, reiterar o horário de trabalho não cumprido pelo 

servidor Valdemir Pereira da Cruz – assessor da vereadora Dona Neide. 

Lembramos, que os servidores, mesmo que indicados pelo vereador, são servidores da 

Casa, e por isso devem cumprir com o horário estabelecido pela mesma, não podendo o vereador 

dispensar seus assessores sem a devida autorização da Presidência, e com justificativa plausível 

das faltas, que somente serão abonadas, por motivo de doença. Assim, as faltas não justificadas 

serão descontadas dos vencimentos de qualquer servidor, depois de apurado a responsabilidade 

de cada um.  

Portanto, NOTIFICAMOS a falta, ainda não justificada, dos citados servidores, e 

recomendamos a regularização da situação dos mesmos antes do fechamento da folha do mês 

corrente, evitando-se, assim, o desconto das faltas do vencimento de cada servidor, e, ainda, 

reiteramos nossa sugestão de se orientar formalmente a todos os vereadores da não 

possibilidade de dispensar servidores com ônus para a Câmara Municipal, já que esta só poderá 

remunerar o servidor pelo serviço devidamente prestado, sob pena de representação nos órgãos 

de controle externo, e ainda, sugerir que todos os servidores cumpram o horário de trabalho 

rigorosamente.  

Atenciosamente, 

__________________________________________ 
LUCIANA DUARTE FELISBERTO 

Controladora Interna 


