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JUSTIFICATIVA

o vereador JoNtlcto AVELTNO DA STLVA (PROFESSOR CARECA}esteve em contato com
através de
os professores que fazem parte do projeto social esporte no bairro, desempenhado
desse contrato
uma ação trabalhista que foi revertida na justiça, e foi reivindicado a renovação
para o ano de ZO1L,a importância social que esse projeto traz é essencial para o desenvolvimento
município, de modo que
das crianças e jovens que estão em áreas de vulnerabilidade em nosso
qualificado
abrange atividades tanto na área esportiva e cultural, o corpo docente é altamente
para o andamento do projeto, cabe aqui uma sugestão para que o executivo estude a
para
possibilidade de beneficiar os profissionais que tenham pós graduação em seus currículos,
que nossas crianças tenham o melhor conteúdo para aprendizado, e incentivando os
profissionais cada vez mais buscarem uma melhor versão de sua profissão'
que o
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é
do Poder
vereador JoNlLclo AVELINO DA SILVA pretende buscar informaçöes e esclarecimentos
Executivo a resPeito do assunto.
Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,

à Sua
REqUER, com fundamento no art. L42, 53e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado
através dos
Excelência Sr. prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo,
o Projeto
setores competentes da Administração Municipal, com relação à lnformações sobre
Social do Esporte no Bairro, conforme segue:

a)
b)

c)

Com encerramento do término do contrato há possibilidade de

a

prefeitura

continuar com esse projeto com uma outra forma de contrato?
Há possibilidade de a prefeitura manter o mesmo corpo docente, haja vista que foi
desempenhado de maneira extraordinário as atividades deles, sendo elogiados por
diversos muníciPes'
caso o projeto continue, como a prefeitura irá publicizar ?
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP,09 de abril de2O2L.
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