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Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito que seja enviado ofício ao Executivo, conforme solicitação do Vereador 
João Pedro, secretário da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente ao Projeto de 
Lei n° 002/19, que Inclui Arts. 128-A a 128-E à Lei Complementar n° 07/90, para que nos envie 
a seguinte informação:

Relação dos servidores do Município de Carazinho que se encontram lotados, atualmente, 
em setores onde a demanda de trabalho é pequena em relação à carga horária do cargo 
em que estes estão investidos, com indicação, em relação a cada um:

a) nome completo;

b) cargo efetivo;

c) data da nomeação para o cargo; 

c} lotação atual;

d) carga horária atual.

Além disso, gostaria de aguardar a resposta ou repetir o pedido de informação 
protocolado segunda-feira sobre as licenças, haja vista que, assim como o projeto da 
redução da carga horária, condiciona a concessão ao interesse da administração.

1) Relação dos servidores públicos que tiveram DEFERIDA, no período entre 10 de janeiro de 
2017 até hoje, a concessão da licença-prêmio prevista no art. 101 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Carazinho, indicando, em reiação a cada servidor:

a) nome completo;

b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) período de gozo da licença;

e) data da nomeação ao serviço público.

2) Relação dos servidores públicos que tiveram INDEFERIDO, no período entre Io de janeiro 
de 2017 até hoje, o pedido de concessão da licença-prêmio prevista no art. 101 do Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, indicando, em relação a cada servidor:

a) nome completo;
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b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) motivo do indeferimento da licença;

e) data da nomeação ao serviço público.

3) Relação dos servidores públicos que tiveram DEFERIDA, no período entre Io de janeiro de 
2017 até hoje, a concessão da licença para tratar de interesses particulares prevista no art. 
124 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, indicando, em relação 
a cada servidor:

a) nome completo;

b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) período de gozo da licença;

e) número de servidores nomeados para o mesmo cargo;

f) nome completo dos servidores nomeados para o mesmo cargo.

4) Relação dos servidores públicos que tiveram INDEFERIDO, no período entre Io de janeiro 
de 2017 até hoje, o pedido de concessão da licença para tratar de interesses particulares 
prevista no art. 124 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, 
indicando, em relação a cada servidor:

a) nome completo;

b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) motivo do indeferimento da licença;

e) número de servidores nomeados para o mesmo cargo;

f) nome completo dos servidores nomeados para o mesmo cargo.

5) Relação dos servidores públicos que tiveram DEFERIDA, no período entre Io de janeiro de 
2017 até hoje, a concessão da licença-especial prevista no art. 127 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Carazinho, indicando, em relação a cada servidor:

a) nome completo;

b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) período de gozo da licença;

e) número de servidores nomeados para o mesmo cargo;

f) nome completo dos servidores nomeados para o mesmo cargo.
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6) Relação dos servidores públicos que tiveram INDEFERIDO, no período entre Io de janeiro 
de 2017 até hoje, o pedido de concessão da licença-especial prevista no art. 127 do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, indicando, em relação a cada 
servidor:

a) nome completo;

b) cargo do servidor;

c) data da solicitação da licença;

d) motivo do indeferimento da licença;

e) número de servidores nomeados para o mesmo cargo;

f) nome completo dos servidores nomeados para o mesmo cargo.

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho
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