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 Senhor Presidente, 

 

 

 Em 24 de dezembro de 2007, a Prefeitura Municipal firmou o Convênio n.º 
830288/2007 com o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação –FNDE, para a construção de escola de ensino infantil no âmbito do Programa 
Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar de Educação Infantil –
PROINFÃNCIA.   

  De acordo com informações disponibilizadas no portal da transparência do 
governo federal, o Ministério da Educação liberou para a Prefeitura o montante de R$ 
941.154,99 (novecentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos) para execução da obra. Acha-se também divulgado nesse portal que a vigência do 
ajuste venceu em 12 de dezembro de 2014.  
 Aparentemente, a construção do prédio foi concluída, mas este ainda não está 
sendo utilizado. E o requerente desconhece o motivo pelo qual este prédio ainda não está sendo 
aproveitado.  

  Por essa razão, requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 157, do Regimento 
Interno, conjugado com o art. 35, da Lei Orgânica do Município, que, ouvido o Plenário, seja 
solicitado ao Prefeito Municipal as seguintes informações: 
 a) Está concluída a obra do prédio destinado à escola de educação infantil, 
executada no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 
de Educação Infantil –PROINFÃNCIA?   

 b) Na afirmativa, esclarecer por que o prédio ainda não está sendo utilizado.  
 c) Caso a resposta à primeira pergunta seja negativa, por que motivo a obra não 
foi concluída? Quais serviços ainda não foram realizados?  
 d) Qual a previsão de início do funcionamento da escola de ensino infantil no 
referido prédio? 
 e) Qual o valor da contrapartida do Município para construção dessa obra? 

 f) O Ministério da Educação efetivamente repassou, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE, o montante de R$ 941.154,99 (novecentos 
e quarenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para execução 
do convênio, conforme informado no portal da transparência do governo federal?  



 g) Qual o custo orçado dos móveis, eletrodomésticos e utensílios necessários 
para o funcionamento da escola no aludido prédio?  
 h) Os bens mencionados no item anterior já estão sendo adquiridos? Esta 
aquisição será feita somente com recursos próprios ou a Prefeitura Municipal contará com a 
ajuda de outro órgão governamental?  

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2015. 

 
 
 
 

WESLEY JOSÉ DA ROCHA NAVES 
Vereador 

 
 

 


