Câmara Municipal de Itirapuã
Rua Dozito Malvar Ribas, 4990 – Fone-fax – (016) 3146-1356
CEP 14.420-000 – ITIRAPUÃ – SP

REQUERIMENTO n. 11/2013

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- Relação nominal de todos os servidores que recebem o
Vale Alimentação com discriminação da fonte de receita.

2- Relação nominal de todos os servidores que recebem horas
extras em caráter continuado.

3- Relação nominal de todos os servidores que recebem
Função Gratificada, auxílio ou qualquer outro valor
acrescido no salário de caráter não permanente.

4- Informar se existem servidores pagos com recursos da
educação de qualquer fonte que não prestam serviços
diretamente relacionados à educação nos termos do artigo
70 da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

5- Qual é saldo acumulado no ano de 2013 dos recursos do
FUNDEB
após o pagamento da folha do setor referente ao
mês de agosto, discriminados por parcelas dos 60%
(magistério) e 40% ( Manutenção).
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6- Qual é o valor mês da folha de pagamento especificamente
dos profissionais do magistério, atualmente.

7-

Relação nominal dos alunos do Ensino Médio e
Superior que fazem estágio remunerado no setor de
Educação do Município, e demais setores com
discriminação do local em que estão realizando o
estágio e carga horária, bem como qual o valor
mensal gasto com cada um destes alunos, qual é o
critério de seleção dos alunos e qual é a fonte
de
receita
utilizada
para
pagamento
dos
estagiários.

8- Quem é o servidor representante legal, dentro da
administração
municipal,
pelo
Sistema
de
Convênios – SINCOV, pela adesão, elaboração e
encaminhamento
de
pleitos
junto
ao
governo
federal na área da educação e quantos e quais
projetos já foram solicitados pelo munic ípio de
Itirapuã
neste
setor,
incluindo
também
os
projetos apresentados também na esfera Estadual.

9- Considerando
que
o
PAR
(Plano
de
Ações
Articuladas), é um sistema fundamental para que
de acordo com critérios técnicos o Ministério da
Educação,
possa
tran sferir
recursos
aos
municípios
no
que
diz respeito
a
Infra estrutura e Recursos Pedagógicos peço informação
se este sistema está atualizado?

10-

Peço que informe a esta casa qual é o valor
atualizado por modalidade, da divida em resto a
pagar exclusivamente relativa ao ano de 2012, e
quanto já foi pago em percentual desta divida até
a presente data, e ainda se o município esta
adimplente junto a todas esferas de Governo
Federal
e
Estadual,
e
no
caso
de
estar
inadimplente, nos informar em qual situação isto
ocorre e por qual razão.
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11- Solicito ainda informações se existe no município
o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos previsto na
Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, considerando que a
cidade que não tiver este
planejamento fica
impedida de solicitar recursos federais para
limpeza urbana

Sala das Sessões, em 02 de Setembro de 2.013

José Reis Silva
Vereador

