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Ao Exmo. Sr. Presidente  
Helio José Schwaab 
  
 
 
 Conforme acompanhamento desta UCI e constantes verificações, temos percebido ainda 

a ausência de alguns assessores de gabinetes durante o expediente sem justificativa, bem como a 

entrada e saída em horário diverso do funcionamento da Câmara Municipal, que é das 7 as 11 

horas e das 13 as 17 horas. Alguns gabinetes só abrem após as 8 da manhã e fecham as 16hs.  

 Gostaríamos de alertá-lo e notificá-lo desses acontecimentos para que tenha ciência do 

que vem ocorrendo e tome as devidas providencias, conforme já fora solicitado em outros 

exercícios, e por isso reiteramos as solicitações da RT nº 002/CICM/2016 de 30 de Junho de 

2016, naquilo que é cabível a este exercício. 

 Esse assunto já fora demasiadamente discutido, inclusive com os vereadores desta e da 

legislatura passada, portanto, não nos resta outra alternativa a não ser cobrá-lo de um 

posicionamento e repassá-lo aos órgãos de controle externo, pois nossa autonomia tem o 

precedente único de orientação.  

 Podemos alertar ainda que a mudança de horário de expediente para seis horas corridas 

aliviaria esse problema, mesmo que alguns vereadores sejam contra, salientamos que os 

próprios vereadores e seus assessores seriam os mais beneficiados, já que teriam mais tempo 

livre para atender sua agenda fora do prédio da Câmara e ainda, o assessor não incorreria em 

irregularidade de receber sem trabalhar, como está ocorrendo no momento. A economia e 

melhor aproveitamento do tempo e dos recursos seriam bem mais eficientes e eficazes. 

Atenciosamente, 

 
 

__________________________________________ 
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