
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 

 

 

 
Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

( X ) Requerimento 

(  ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
008/13 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 

/       / 

      

Autor: VEREADOR GUTI NETO, do DEM 
 

PROTOCOLO: 

 

Recebi : ________/_______/_______ 
 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APROVADA (O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ________/_______/_______ 

 

____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado “Gonçalito” 

Presidente 

 
Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, REQUER da Prefeita Municipal Senhora Nilce Mary Leite, do Secretário de 
Planejamento, Administração e Finanças, Senhor Edemilson Lúcio de Pinho, informar a 
Câmara Municipal se há na Administração Pública Municipal nomeação de funcionários 

em linha reta, colateral ou afinidade até 3º Grau da Prefeita, Vice-Prefeito, Procurador, 
Secretários Municipais ou de Cargo de Confiança ou função gratificada.   

 
 
Requer ainda, no caso positivo, quem são eles, quais são os seus parentes, 

se já receberam algum salário, se eles serão exonerados e se devolverão aos cofres 
públicos os valores recebidos. 

 
 
O referido Requerimento justifica-se tendo em vista a importância da 

administração municipal estar em sintonia com a legalidade, o combate ao nepotismo, 
revelando-se um importante meio para a preservação da moralidade administrativa, 
contribuindo na construção de uma Administração Pública eficiente e democrática, na 

medida em que prestigia a aptidão técnica do servidor e assegura a todos o acesso aos 
cargos, empregos e funções públicas desde que preenchidas as condições legalmente 

exigidas. 
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O pedido se baseia na Resolução Municipal nº 229/2001 que modifica redação do inciso 
V do artigo 86 da Lei Orgânica do Município e na Sumula Vinculante nº 13 do Supremo 
Tribunal Federal que diz: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 

função gratificada na Administração Pública direta ou indireta em quaisquer Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendidos o ajuste 

mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.  
 

 

 
 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 

 
 
 

 
 

Vereador Guti Neto, do DEM 

 


