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REQUERIMENTO  nº 18/2017
 
 

João Batista Lazarini

após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado o 

contato com o setor responsável

receitas e despesas do setor da educação no ano de 2017, estas planilhas devem conter

A) Valores das receitas Estaduais e Federais para a educação (FUNDEB)

B) Despesas dos 60% do FUNDEB para o magisté

servidores que receberam por este meio

C)  Despesas com os 40% do FUNDEB e os nomes dos servidores que recebem por 

este meio. 

D) Receitas Municipais destinadas a educação.

E) Despesas com material de limpeza no corrente ano

F) Despesas com manutenção dos veículos da educação no corrente ano 

placas e o que foi feito no veiculo)

G) Despesas e receitas para a alimentação escolar.

Este requerimento se torna necessário na medida da transparência das contas publicas e melhor 

controle da comissão de educação e cultura b

e aguardo resposta. 

VEREADOR

                                                           

                                                             PLENÁRIO JOÃO DE ALMEIDA SILVA 
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Santa Mercedes 17 de novembro de 2017 

/2017 

Senhora Presidenta, 
 
 

Batista Lazarini, Vereador desta Casa de Leis, Requer nos termos regimentais, 

após ouvido o Douto Plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal  para que entre em 

contato com o setor responsável a fim de enviar a esta casa de leis planilhas detalhadas das 

receitas e despesas do setor da educação no ano de 2017, estas planilhas devem conter

Valores das receitas Estaduais e Federais para a educação (FUNDEB)

Despesas dos 60% do FUNDEB para o magistério, contento os nomes dos 

servidores que receberam por este meio. 

Despesas com os 40% do FUNDEB e os nomes dos servidores que recebem por 

Receitas Municipais destinadas a educação. 

Despesas com material de limpeza no corrente ano. 

manutenção dos veículos da educação no corrente ano 

placas e o que foi feito no veiculo). 

Despesas e receitas para a alimentação escolar. 

Este requerimento se torna necessário na medida da transparência das contas publicas e melhor 

comissão de educação e cultura buscando o melhor para nossa população, agradeço 
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, Vereador desta Casa de Leis, Requer nos termos regimentais, 

senhor Prefeito Municipal  para que entre em 

a fim de enviar a esta casa de leis planilhas detalhadas das 

receitas e despesas do setor da educação no ano de 2017, estas planilhas devem conter 

Valores das receitas Estaduais e Federais para a educação (FUNDEB) 

rio, contento os nomes dos 

Despesas com os 40% do FUNDEB e os nomes dos servidores que recebem por 

manutenção dos veículos da educação no corrente ano (detalhando 

Este requerimento se torna necessário na medida da transparência das contas publicas e melhor 

uscando o melhor para nossa população, agradeço 

 


