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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

F S L  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 96/2017 

Assunto: Requer informações acerca da reclassificação das referências 3, 4 e 5 para a referência 6 da 

tabela de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Jacareí. 

 

Considerando o Ofício nº 113/2017-GP, de 14/03/2017, enviado pelo Sr. 

Prefeito Municipal à Sra. Sônia Evarista da Silva, Presidente do STPMJ – Sindicato dos 

Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, em resposta à pauta da Campanha Salarial 

2017, cópia em anexo; 

Considerando que nesse ofício o Sr. Prefeito propõe um cronograma para o 

corrente exercício de 2017, com a criação de projeto de lei reclassificando os servidores das 

referências 3, 4 e 5 na referência 6, com vigência para janeiro de 2018; e 

Considerando que já estamos em novembro de 2017, mas até o momento 

esse projeto de lei não chegou à Câmara Municipal, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado 

ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

 

1. A Prefeitura Municipal irá enviar, ainda em 2017, projeto de lei 

reclassificando os servidores das referências 3, 4 e 5 na referência 6, com vigência para 

janeiro de 2018, conforme estabelecido no cronograma? 

a) Em caso positivo, qual a data prevista para esse envio em 2017? 

b) Em caso negativo, por quais motivos não será enviado o projeto de lei em 

2017 e qual seria a nova data prevista para o envio? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017. 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador – PT 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 








