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REQUERIMENTO n. 34/2014

Considerando que é dever do vereador estar a par da
administração municipal em todos os setores,
Considerando que, normalmente as cobranças dos cidadãos
são feitas através do legislativo,
Requeiro, seja enviado a esta casa:

1-Requeiro do executivo municipal que seja enviado ao legislativo cópias dos
contratados dos prestadores de serviços, classificados como: Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Física e Jurídica, pagos com verbas da fonte educação.
2-Considerando que na reforma que está sendo realizada no prédio da Escola Olívio
Faleiros, foram trocados pisos cerâmicos em substituição ao existente, em várias salas
e logo em seguida foram colocados sobre os mesmo outro piso, requeiro do executivo
municipal que seja prestada informação ao legislativo, sobre as razões deste serviço
ter sido feito duas vezes, e se isto além do transtorno que causou para funcionamento
da escola terá custo adicional para o município.
3- Requeiro do Executivo municipal cópia do relatório analítico do mês de agosto de
2014, e também que seja enviada a esta casa a relação dos servidores que recebem
adicional de insalubridade após a adequação aos laudos emitidos pelo técnico
responsável.
4- Requeiro informação do executivo municipal sobre qual fonte de recursos é
utilizada para pagamento dos motoristas contratados pela Santa Casa de Patrocínio
Paulista que prestam serviço junto ao município, se estes recursos são próprios ou
originários de convênio federal ou estadual, e que informe também se tais
profissionais recebem horas extras.
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5- Requeiro do executivo municipal que informe ao legislativo o custo total da reforma
que esta sendo realizada no prédio da escola Olívio Faleiros e qual a fonte do recurso
utilizado.
6- Requeiro do executivo municipal informação de qual foi o custo para os cofres
municipais despendidos na realização do processo seletivo 01/2014 com objetivo de
contratar profissionais do magistério em caráter de substituição.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2014.

José Reis Silva
Vereador

