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REQUERIMENTO Nº 251/2021. 
 
 
Ao  
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
Sr. Guilherme de Souza Nogueira 
 
       O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada, ao 
Executivo Municipal, a solicitação abaixo: 
 
- Solicita que o Executivo Municipal, que apresente o projeto de lei em anexo, de Autoria do 
Vereador Thárik Varotto, para tramitação. 
 
 
Justificativa: 
 
“O pedido se justifica, uma vez que, o Projeto de Lei nº 018/2021, que dispõe sobre a Estrutura 
Organizacional Básica da Prefeitura de Rio Novo, visa atender ao disposto na Lei nº 12.257/2011, Lei 
de Acesso à Informação, onde estabelece que é dever dos Órgãos e Entidades Públicas promover a 
divulgação, em local de fácil acesso, informações de interesse coletivo. 
O uso de crachás e uniformes servirá como complemento ao disposto na Lei de Acesso à Informação e 
ao Projeto de lei 018/2021, uma vez que facilitará à população o acesso as informações necessárias.  
Ademais, tem sido objeto de reclamação por parte da população a dificuldade em obter acesso às 
informações nos portais destinados a transparência, mantidos inclusive com recursos públicos. O 
vereador abaixo assinado vem apresentar Projeto de Lei tornando obrigatório o uso de crachá e 
uniformes por todo funcionário público contendo o cargo concursado, a função desempenhada, e se 
efetivo, comissionado ou contratado.  
Busca com tal iniciativa, facilitar o reconhecimento de todo servidor público, bem como, se a função 
desempenhada é condizente com o cargo, e localizar no portal a fidedignidade das informações inclusive 
salarial.  
E desta forma poder responsabilizar em caso de exercício indevido ou falta de habilitação funcional os 
possíveis investidos nos cargos.  
Além dos motivos supracitados, o uso de crachás e uniformes evitará que sejam feitas consultas 
frequentes ao já atribulado Departamento de Pessoal procurando informações, possibilitando inclusive 
ao executivo os desgastes de questionamentos que tem se tornado comum. 
Em razão da situação delicada que o país atravessa, entende o vereador subscrito que caso o Executivo 
não disponibilize recursos para a compra de uniformes e crachás, que forneça ao menos os crachás para 
que seja possível a identificação.  
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                                                                     Rio Novo/MG, 08 de setembro de 2021 
 
                                                                             
Vereador Proponente: 
 
Thárik Varotto.                                          
 


