
 

Pedido de Informações nº 06/2022    

Tupandi, 26 de setembro de 2022 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Bruno Junges 

Os vereadores abaixo subscritos, vêm por meio deste PEDIDO DE INFORMAÇÃO, na forma do 

art. 113 §3º, X do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Tupandi apresentar e 

solicitar as seguintes informações ao Poder Executivo: 

- Com quantos servidores, ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança, e quanto 

contratados temporariamente por excepcional interesse público o Município conta atualmente em 

seu quadro funcional a cotar de janeiro de 2021 até o presente momento? 

- Qual o nome, o cargo/função e a remuneração dos cargos em comissão, funções de confiança 

(denominados FGs) e contratados temporariamente nomeados/contratados a partir de janeiro de 

2021 até o presente momento? 

 

Alceu José Schneider     Bruna Schuh Junges 

Vereador      Vereadora 

   

Cláudia Raquel Kuhn Franzen    Jairo Henrique Kunzler 

       Vereadora      Vereador 

 

 

Matheus Klassmann  

Vereador 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente pedido de informações deixa expresso que ao Poder Legislativo cumpre as funções de 

fiscalização e controle da Administração. A Constituição Federal prevê, expressamente: 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 

do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 

dos Tribunais de Contas, dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

Nessa linha, se faz necessário observar as regras gerais de informação e transparência, de ciência 

deste Poder Executivo, haja vista a inexistência de informações fidedignas do número de cargos em 

comissão e contratos temporários no Município tampouco quem são estas pessoas, sendo necessário 

este esclarecimento ao Poder Legislativo e a comunidade de Tupandi. 

 

Tupandi, 26 de setembro de 2022. 

 

Alceu José Schneider    Bruna Schuh Junges 

Vereador      Vereadora 

   

Cláudia Raquel Kuhn Franzen   Jairo Henrique Kunzler 

       Vereadora      Vereador 

 

Matheus Klassmann  

Vereador 

 


