
REQUERIMENTO 018 /2021 

PENAFORTE, 23 de feverelro de 2021 

Os vereadores que abaixo subscrevem o presente requerimento vern por meio deste requerer 
a V. Sa. que seja autorizada por esta casa a reallzacao de audiencla publlca com os servidores 
que estejam em sltuacao que se enquadrem no artigo 98, § 3Q da Lei nQ 8.112/90 com 
alteracces pela Lei n!! 13.370/2016, in verbis: 

Art. 98. Sera concedido horario especial ao servidor estudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horarlo escolar e o da 
reparticao, sem prejufzo do exercfcio do cargo. 

§ � Tembem sere concedido boretio especial ao servidor portador de 
deticiencie, quando comprovada a necessidade por junta meoice oficial, 
independentemente de compenseceo de horerio. (lnclufdo pela 
Lein° 9.527, de 10.12.97) 

§ 32 As disoostcoes constantes do § 22 sao extensivas ao servidor que 
tenha c6njuge, filho ou dependente com oetictencts. 

Para fins de apurar denuncias acerca da vlolacao deste direito garantido por lei a estas pessoas 
pelo Chefe do Poder Executive. 

Como e not6rio sabemos que seria inviavel uma audiencla publlca na forma costumeiramente 
realizada, ou seja, presencialmente, em face da Pandemia relativa ao Covid-19. Contudo diante 
da gravidade dos fates, envolvendo crlancas com necessidades especiais, os vereadores vern 
requerer ao Sr. Presidente que seja deferida a forrnacao de uma comlssao de Vereadores para 
ouvir de forma individual estas pessoas, ou que seja deferida uma audlencla publlca de forma 
remota atraves dos meios tecnol6gicos acessiveis, como por exemplo o Google-Meet. 

Ressalta-se Sr. Presidente a necessidade de apuracao destes fates, ante a relevancla social e de 
saude coletiva. Sendo a realizacao desta audlencla publica, pelos meios possiveis e lmparciais, 
ato previo para apuracao dos fatos a fim de que se torne claro a esta Casa Legislativa, 
respeitado o quorum de votacao previsto no estatuto para sua aprovacao, a necessidade de 
instauracao de u Pl para fins de investigacao de pratlca de abuso de autoridade pelo Chefe 
do 

�o _J r ex os termos da nova de Lei de Abuse de Autoridade Lei n!! 13.869/2019. 
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