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REQUERIMENTO n. 17/2013

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,
Considerando que, nos relatórios enviados ao
legislativo, constam 31 servidores que não prestam serviço
efetivamente no setor de educação, mas que o pagamento do
Vale Card. (Vale alimentação), dos mesmos, foi efetuado com
recursos vinculado a educação e que 07 servidores com
vencimentos integrais também foram pagos por esta fonte, e
é sabido que também não desempenham suas atividades, no
setor, requeiro informações sobre:
Qual o total dos recursos pagos no ano de 2013 até a
presente data para os servidores em atividade diversas,
da educação constantes no relatório supracitado.

Informar se os mesmos servidores já foram ou serão
remanejados para a modalidade correta, dentro da folha
de pagamento

Se os valores pagos fora da finalidade para que se
destinam serão devolvidos devidamente para o setor de
educação, e quando será feito isto, para atender a
legislação

E ainda enviar ao legislativo, informações que comprovem
o processo de devolução dos valores pagos fora da sua
finalidade vinculante, e o remanejamento realizado na
folha de pagamento, para constar a devida adequação aos
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preceitos legais, caso esta providencia já tenha sido
tomada.
Requeiro ainda, que seja informado quais
das atividades elencadas no rol atribuições contidas na Lei
Complementar nº 40 de 03 de julho de 2013, artigo 2º vem
sendo efetivamente desenvolvidas pelo ocupante do cargo de
chefe de esportes, e em qual setor do município, desde a
sua nomeação até a presente data.

Requeiro
também
que
seja
enviado
ao
legislativo, cópias das atas das reuniões do Conselho
Municipal do Fundeb, com os devidos pareceres sobre
aplicação dos recursos do fundo, encaminhadas para o
tribunal de contas do estado, no 1º, 2° e 3º trimestre de
2013
Considerando que, o Psicólogo que atendia
os alunos, matriculados no CAEE, pediu exoneração do cargo
e que há uma relação de profissionais, aprovados e
classificados em concurso ainda vigente no município,
solicito informações sobre quando um novo profissional será
convocado, visto que se trata de uma questão de absoluta
prioridade a não interrupção destes atendimentos as
crianças com necessidades especiais, além dos demais
atendimentos na área da saúde também de grande relevância.
Considerando que, de acordo com contrato nº
37/2013, firmado entre o município e a empresa MAP-MINGONI
– Assessoria Pedagógica S/C LTDA, consta em sua cláusula
sexta que a terceira etapa do trabalho de atualização do
PAR (Plano de Ações Articuladas) estaria disponibilizado no
mês de outubro de 2013, solicito relatório que demonstre
esta atualização, em todas ações e sub ações, junto ao
SIMEC/PAR, referencia 2011/2014.E ainda solicito cópias dos
empenhos dos valores pagos por esta prestação de serviços.
Requeiro também, que seja enviado ao
legislativo a relação dos motoristas que transportam alunos
da zona rural, exclusivamente matriculados no ensino básico
das redes estadual e municipal de Itirapuã e em caráter
continuado e que por isso fazem jus ao recebimento de
proventos com recursos integrais ou parciais no âmbito da
educação, bem como a relação dos motoristas que prestam
serviços
em
caráter
continuado
exclusivamente
no
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transportes de alunos da zona rural para as escolas da rede
estadual e municipal do Ensino Básico de Itirapuã no
corrente ano letivo.
.
Requeiro por fim, que com relação ao pedido
de documentos constante nos itens 5 e 10 do requerimento
13/2013 de minha autoria, respondido pelo executivo através
do Ofício 407/2013, solicito informação de quando as
informações solicitadas serão atendidas
Considerando
que,
no
relatório
analítico enviado a esta casa legislativa constam alguns
servidores, com proventos pagos com recurso da educação, e
que contém nos mesmos também horas extraordinárias com
acréscimo de 100%, em dias de domingos e feriados solicito
esclarecimento, se esta prestação de serviços extra, foi
paga com recursos da educação, visto que como é público e
notório não há atividades neste setor em dias não letivos.
E se isso de fato ocorreu, peço que nos justifique e nos
informe o total do montante destes recursos pagos em
finalidade diversa no ano de 2013 até a presente data, e se
os mesmo serão devolvidos para educação, nos termos da lei.
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 01 de Novembro de 2.013

José Reis Silva
Vereador

