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REQUERIMENTO n. 17/2014

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-Considerando que existe uma ação civil pública onde o Ministério Publico, manda
extinguir vários cargos de livre nomeação e exoneração, junto ao município, requeiro
do executivo municipal que seja enviado ao legislativo os cargos, constantes desta
relação.
2- Requeiro a relação das empresas instalada no Distrito Industrial e todas aquelas
que possuem incentivos fiscais ou qualquer outro subsidio público, quanto ao
cumprimento das obrigações legais, como geração de empregos nas quantidades
estabelecidas nos contratos de parceria, e se está havendo efetivamente fiscalização,
e de que forma e em qual periodicidade, por parte do município juntos a estas
empresas.
3-Requeiro do executivo informação se há em para o exercício de 2014, saldos
emrestos a pagar derivados de despesas executadas ou contraídas no ano de 2013,
e se existe, informar os valores e a discriminação mesma.
4-Requeiro do executivo municipal, que seja encaminhado ao legislativo cópias dos
seguintes empenhos, bem como das respectivas notas fiscais, de bens adquiridos ou
de serviços prestados, conforme segue:
Empenhos números: 357-2013,941-2013, 1504-2013, 5078/2013, 4518/2013,
4310/2013, 2886-2013, 2352-2013, 1927-2013,584-2013, 3705-2013 , 3705-2013 e
3910-2013 .
5-Requeiro do Executivo Municipal informação, de qual foi o total absolutoe
proporcional das receitas do exercício de 2013,classificadas na subjunção
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367,(educação especial) sob a função 12 (educação), e se estes valores foram
aplicados especificamente na educação especial, enviar ao legislativo o demonstrativo
desta aplicação, considerando sobretudo gastos com pessoal.

6 Requeiro a relação de todos os prestadores de serviços contratados pelo município,
pessoas físicas ou jurídicas com dispensa de licitação e carta convite,bem como
valores e função de governo a que estão vinculados.
7-Considerando que em resposta ao requerimento nº 17/2013 foi informado ao
legislativo através dooficio 474/2013, que até 05 de outubro de 2013, nada havia sido
pago à empresa MAP – MINGONI – ASSESSORIA PEDAGÓGICA- S/C LTDA , com
relação ao contrato de prestação de serviço nº 37/2013, celebrado com o município e
expirado em 31/12/2013, solicito do executivo municipal, informação se tal despesa já
foi devidamente quitada e se não foi por qual razão, visto que esta pendencia pode
ensejar cobrança de multas, e portanto prejuízos para o erário, levando se em conta
queo prazo de pagamento foi em setembro de 2013. E ainda, se já houve o devido
pagamento, solicito que envie ao legislativo, cópia do empenho e nota fiscal, bem
como relatório dos serviços executados, objeto do referido contrato. Ademais requeiro
ainda, caso tenha sido celebrado novo contrato em 2014 com a referida empresa, que
também seja enviado cópias do mesmo, visto que não consta no site oficial.
8-Considerando que em resposta ao requerimento21/2013 foi informado a Câmara
Municipal que foram devolvidos para a função correta, os recursos pagos aos
servidores que não atuavam no setor de educação,e portanto sanado o desvio de
finalidade do recurso, considerando ainda que verifiquei em consulta junto ao portal do
Tribunal de Contas do Estado, o valor pago de R$ 1.115,98, através do empenho nº
3043/2013 de 01 de outubro de 2013, referente a rescisão de contrato de trabalho
pela fonte educação, sendo que se trata de um servidor contratado pelo setor de
esporte, que constava inclusive da relação de servidores pagos em 2013, de modo
incorreto, requeiro o do executivo Municipal cópia do referido empenho e demais
justificativas.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2014.

José Reis Silva
Vereador

