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CEP 14.420-000 – ITIRAPUÃ – SP

REQUERIMENTO n. 08/2014
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 informação se o veículo comprado através do Pregão Presencial 40/2013
com recursos do FUNDEB será utilizado para transportar alunos da Zona Rural e se o
mesmo se encontra devidamente cadastrado no sistema GDAE,junto a Secretaria de
Estado da Educação. Tendo em vista que se trata de um veiculo adquirido com
recursos de manutenção nos termos do artigo 70 da LDBN e deve ser utilizado na
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, ou seja no transporte
de alunos da zona rural.
2-Requeiro do Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação, informação
sobre o recurso de R$ 12.500 ( doze mil e quinhentos reais) repassados para a APM da
Escola Olívio Faleiros em 29 de novembro de 2013, dentro do PDDE - Acessibilidade,
quanto ao que segue:
O recurso foi aplicado? Onde foi aplicado? E se foi aplicado enviar ao legislativo cópia
do processo de contratação de serviços ou bens justificando a finalidade do mesmo e
cópia da prestação de contas. E caso ainda não tenha sido utilizado este recurso,
informar a esta casa se houve reprogramação para o ano de 2014 e quando será
utilizado.
4-Requeiro do executivo municipal que seja enviada ao legislativo cópia do relatório
analítico contendo todos os servidores públicos municipais, em todos os provimentos,
referente ao mês de março de 2014.
5- Requeiro do executivo municipal que seja enviada ao legislativo cópias dos
demonstrativos de Compras Despesas Empenhadas de agosto/2013 até esta data,
tendo em vista,que no site oficial do município estes dados só estão lançados até julho
de 2013.
6-Requeiro do executivo municipal para que informe ao legislativo quantos servidores
aposentados existem no quadro municipal que já se aposentaram e continuam
trabalhando e se entre estes funcionários existem pessoas que já completaram 70 anos
de idade.
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7- Solicito informação do executivo municipal se o mesmo tem conhecimento de
servidores afastados com base na legislação municipal que ocupam cargos não
acumulável em outra empresa pública, portanto em desacordo com ordenamento legal.
Justificativa
As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos
do que preceitua o art. 31, da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do
Poder Executivo.
Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de 2.014

José Reis Silva
Vereador

