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Os vereadorês José Rollembêrg Araúio Castro e
Evandro Farias Mura, no uso de suas
prerrogativas paÍlamentares, etc.i

Considerando que no ano de 2OL7 segundo dados do Portal da Transparência do
Município de Santa Fé do Sul O Prefeito Ademir Maschio gastou a título de diárias o valor
de R$ 29.239,35 e seu motorista Adriano Correa Rg 23.641,A3. Já no ano de 2018 O
Prefeito Ademir já gastou até o presente momento R$ 51.967.45 e seu motorista Rg
41.6L4,14 reais, o que representa um aumento histórico comparado com anos anteriores;

Consaderando âinda que a Administração Municipal tem tomado diversas
providências para conter gastos da máqulna pública e recentemente até emitiu um decreto
de no 4343, de 11 de Outubro de 2018 onde reduz o horário de atendimento de diversos
serviços públicos.

Bgqugt , Mesa, ouvido o cotendo ptenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, para que seja oficiado ao Prefeito Municipal Ademir
Maschio para que responda:

- O que justifica o aumento excessivo dos valores gastos com diárias do Senhor
Prefeito Municipal Ademir Maschio e seu Motorista Adriano Correia no ano de 2018?

- Requer cópia das prestações de contas que justífiquem as viagens no ano de
2018?

J USTIFICATIVA:

Daí a razão da presente propositura, que se afigura de indiscutível interesse para a

população.

das Sêssões Dr. João Alfrêdo do Am t Ribeiro,
19 de Outubro de 2018

José Rolle g Araújo Castro Evandro Far ras ura 4ot., I
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