Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
REQUERIMENTO N°?7 72017.

REQUERIMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA

REQUEIROà Mesa, após ouvido o Plenário e cumprido as formalidades
regimentais, que seja encaminhado Oficio ao Prefeito do Município, Sr.
Inácio Manoel do Nascimento, solicitando esforços no sentido de
e n c a m i n h a r a esta Câmara Municipal as informações e documentos abaixo
relacionadas, objetivando-se assim proporcionar a todos os Vereadores
desta Casa conhecimento acerca do tema que envolve reajuste dos
professores, solicitando assim urgência no envio das informações e
documentos solicitados em razão da audiência publica com os Professores
deste Município e que será realizada no próximo dia 18.04.17:

1- Fornecimento da folha de pagamento do FUNDEB 60
(PROFESSORES EFETIVOS) E FUNDEB 40 (DOS DEMAIS
SERVIDORES, INCLUSIVE OS COMISSIONADOS E CONTRATADOS,
ESPECIFICANDO AINDA OUTROS GASTOS INERENTES A ESTA
RUBRICA) com relação nominal e detalhada relativo aos meses
dez/2016; jan/2017; fev/2017 e mar/2017, em folhas separadas e
descrevendo a remuneração de cada servidor, tudo devidamente
assinado e carimbado pelo chefe do setor demonstrando a pessoa
responsável pela informação;
2- Resumo detalhado da Complementação dos Recursos do FPM para o
complemento das folhas salariais dos meses de dez/2016; jan/2017;
fev/2017 e mar/2017 em blocos separados devidamente assinados e
carimbados pelo chefe do setor, possibilitando a identificação d
servidor responsável ela informação;
3- Extratos Bancários dos meses dez/2016; jan/2017; fev/2017 e mar/201
das contas do Fundeb e FPM especificando os valores de cada depósitjD
com suas respectivas contas;
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4- Relativo aos meses dez/2016; jan/2017; fev/2017 e mar/2017 seja
apresentado a SEFIP1 com seu relatório e respectiva guia de GPS
relativo aos meses em tela;
5- Quantidade de Matriculas Efetuadas na Rede Municipal de Ensino
re&tivo aos anos/exercícios 2016 e 2017, por escola;

Plenário, 11 de abril de 2017,
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Aprovado Por Unanimidade
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A “Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social"
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