
Oficio n 02/2019 

Morarländia. 18 de abril de 2019, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. DEJANIRA MACHADX) 
RODRIGUES. PREFEITURA DE MOZARLANDIA - ADIM. 2017/2020. 

Eu. MarAna Figueredo Alves, integrante do Conselho de Acompanhamento 
Controle Social (CACS) do FUNDEB do Municipio de Mozarländia-Cioiás, venho por 
mero deste. requerer a vossa senhoria uma sala cquipada para o conelho d 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB para que 

aconteça as reuniðes, em acordo com a Lei N 478/2007, em seu Capitulo IV no 

ART 1 2 

Quando a liscalizaç�ao é feita sem o minino de capacitayão. ela se tragiliza e übre 

cpayos parid a inethciencla. Faltam mais diälogo ce capacidade de superar o mecanismo 

que bloqueia a soma de eslorços para se obter eficiència dos serviços püblicos, que 

nesse caso irata-e de uma das áreas mais importantes para uma nação a 

"EDUCAÇÃO" 

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta 

consideraçdo. 

Mariana Figueredo Alves 

Local: atalusa lMain_lsaiala 

Data: 19/a/19 

Nome: aas tJahs De M Fwesat 
Assinatura: Heses Heka De Sulaej. 



Ofico n 03/2019 

Mozarlândia, 24 de abril de 2019. 

A Vossa Senhoriü 
Adalberto Jose Ferreira Adalbet. Mozarlánaa Prefeito de 

Eu. Mariana Figucredo Alves, integrante do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social (CACS) do FUNDEB do Municipio de Mozarl�ndia-Goiás, venho por 

meio deste, venho a voSsa senhoria recomendar a realização do concurso publico, 

devido a análise da ATA de reunião do Mozaprev aos 10 dias do mès de agosto de 

2018, onde foi firmado um acordo de suplementação gradual de forma anual da 

Aliquota Patronal, entre o representante do Poder Executivo e do Mozaprev, onde 

a Aliquota Patronal passa de 17% a 24,5%% no ano de 2019, acordo este firmado 

com o intuito de resguardar o Mozaprev de uma futura erise financeira devido 

abaixa de servidores ATIVOS e falta de reposição destes, por falha na execução do 

concurso publico, que ocasiona além do aumento da alíquota patronal, 

provocando assim um custo a mais de 7,5% na folha da previdência, desnecessário 

ao erario, valores estes que poderiam ser investidos nas infraestruturas das 

unidades escolares do nosso municipio, que encontram se em precaricdade, por 

estes motivos recomendamos a realizaçäo do concurso publico. 
Quando a fiscalizaçao e feita sem o minimo de capacitação, ela se tragiliza e abre 

espaços para a ineficiëncia. Faltam mais diälogo ce capacidade de Superar o mecanismo 

que bloqueia a soma de esforços para se obter eficiència dos serviços püblicos, que 

nesse caso trata-Se de uma das arcas mais importantes para uma naçao aa 
"EDUCAÇAO". 

Sem maS para o momento, renovo votos de cicvada estima c distintaa 

consideração. 

Mariana Figueredo Alves 

Local; 000 

Data:6/06/19 

Nome: 

Assinatura:KCeu O nd. 



offcio n" 01/19 

Mozarlândia, 18 de junho de 2019. 

SECRETARIA DE EDUCACAo, ESPORTE ELAZER. DEJANIRA MACHADO RODRIGUES. 
PREFEITURA DE MOZARLANDIA-ADIM. 401t6060| 

Eu. Mariana Figueredo Aves, integrante do Conselho de Acompanhamento e Controle 
SOCial do FUNDEB do Municipio de Mozarlandia-Gods venno, pO nelo deste, Tequerer, om 

Dse Lei eral 12.527/2011 (LAJ). as seguintes informaçóes no perlodo de Janeiro, Fevereiro e 
Março de 2019. 

Solicto a descrição do tipo de Licença concedida aos servidores que encontram so 

nus Foinas de Pagamento do undeo, 

para tratamento de saüde 
por motvo de doença em pessoa da familia 
-matemidade e adotante. 
V paternidade 

Vpara prestaçao de serviço militar 
V-por molivo de afastamento do cónjuge ou companheiro 
Vi-para atividade politica 
VI-parao trato de interesse particular 

-para o exercicio de mandato classista 
Apara o desempenho de mandato eletivo 

X-premio por assiduidade 
XIl- para aprimoramento profissiona 

Solicito a descriçào da função que foi desempenhada pelos servidores que 
encontram se nas Folhas de Pagamento do Fundeb, aos quais foi concedido o 
direito da Gratificaçaào de Incentivo a produtividade de acordo com a LeiN° 651/2012 

Subseçao no ARI. 69; 
20 descumprimento na folha do Fundeb dos 40% concursado, da Lei N° 

roquisitos de cargos, encontramos servidores exercendo atribulções as que não 
conferem aos seus cargos efetivo, ação ostá que configura "Desvio de Função", a 
|ual pode gerar danos ao erário, através de ações trabalhista que podem ser 

movidas em futuro breve por estes servidores, pelo tato de tal açao Desvio ade 

Função") configurar ilegalidade, solicitanos adequaçào destes servidores a0s seus 

cargos efetvos; 
De acordo com ATA de rouniäo do Mozaprev aos 10 dias do mes de agosto de 2018, 
onde foi fimado um acordo de suplementaçao gradual de torma anual da Aliquota 

Patronal, entre o representante do Poder Executivo e do Mozaprev, onde a Aliquota 
Patronal passa de 17% a 24,5% no ano de 2019, acordo este fimado com o intuito de 
resguardar o Mozaprev de uma futura crise financeira devido abaixa de servidores 

ATIVOS e fata de rep0sição destes, por falha na execuçao do concurso public0,0 
que ocasiona alem do aumento da allquota patrona, o acrescimo no valor eviao a0 
NSSdoservdoros comissionados, provocando assim um cst Drevncan 
infraestruturas das unidades escolares do nosso municipio, que encontram se em 
precariedade, por estes motivos recomendamos a realização do concurso publico. 

Mariana Figueredo Alves 

Local uz lusa MuA sclatua/ 
Data: eloe 

Assinatura: _Misia lau d eA Ealasi 



Oficio n" 01/2019 

Mararlandia, 18 de junho de 20I9 

Vossa Senhorta 
Adalberto José Ferreira 
Prefeito de Mozarlândia 

Eu, Mariana Figueredo Alves. integrante do Conselho de Acompanhamento 

Controle Social (CACS) do FUNDEB do Municipo de Morariand ia- ioias, venho 

por meio deste, requerer vosu *nhona solicitaçko de projeto de lei que 

regularue a sifuaçdo do professor de apoto, aproveita adoo msejo solicita mas 

ainda a regularização do projeto do plano de carreira ao erkdor de magisterio, 

como o acréscimo de letras (FGH e J). como o crscimo do quadro de 

quantitativo de horase especificar o quantitativo de alunos por unidade escolar 

para definir o porte desta unidade. 

Qunndo a liscalização e feita sem o minimo de capacitaço, ela e tragiliza e abre 

espaços para a ineticiencia. Faltam mais diaiogo e capac aoe dc petar d mec anisno 

que bloqueia a soma de eslorços para se obier eficiencia dos servigos publicos, que 

esse caso rdtd-se ue uma das arcas ais impariantes para uma naçao a 

"EDUCAÇAO". 

en mas para o momeno, renovo voos Oe eiewaua estima t distinta 

Considcragao. 

Mariana Figueredo Alves 

Local: . 

Data: 

Nome 

Assinatura. 



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL- FUNDEB 

oficio Circular n° 004/2019 CACS-FUNDEB 

Mozarlandia, 02 de outubro de 2019. 

Coordenadora (a). Vanilda Lucia de Lima Almeida 

Em virtude dos fatos levantados por este Conselho, nas reunióes realizadas nos dias 23 

de setembro do presente ano, venho por meio deste, respeitosamente, pedir que V.Sa., nos 

atenda frente a nossas solicitações, dentre o periodo de Janeiro a Maio de 2019: 

1. Solicitamos embasamento legal das gratificaçöes dos servidores: 

Alan Miranda dos s nursada como Gari- R$ 698,00 
Alan Miranda dos Santos-Execu cos Gerais - R$ 449,10 Andrea Pereira GomesS-Executor de Servicos Gerais-RS 449,10 
suna Maria KibeiroExecutor Servig0 Gera RS 1057,b6 
chstianaLopes dos Santos-Auxiliar de Higiene e Alimentaçao- RS 399,20 

Edelda Rita de oveira- Executor Servigo Gerak RS S98.00 
Ellussi Mauricio do Amaral-Agente de vigilancia-Rs 469,05 

Keila Maria Rodrigues Santos- Auxiliar de Higiene e Alimentação- R$ 1.057,88 
Kennya Frota de Oliveira- Executor Administrativo- RS 390,0 

Luciana Fereira de Souza-Executor de Serviços Gerais- R$ 958,00 
Marizete Antònia de O. Costa- Gar- R$ 958.00 

Meyrithania Roberta M. da Silva- Executor de Serviços Gerais- RS 211,58 
Maria Claudia de S. Costa- Executor de Serviços Gerais- R$1.057,88 

Fabrisia de Fatima Pereira- Assistente de Ensino-RS 299,40 
Flávia B. S. Candido-Assistente de Ensino-R$ 299,4 

Lais Pamela A Teixeira-Executor de Serviços Gerais- R$ 998,00 
Marcos Flávio N. de M. Fulaneti- Comissionada 1.150,98 

1.1 Solicitamos esclarecimentos a respeito das carga horária dos seguintes servidores: 

Gleiciane de Oliveira Araüjo 
Iraci xavier de BarTos 

1.2 Solicitamos esclarecimentos a respeito do adicional por tempo de serviço que alguns servidores 
estão sendo beneficiados, tendo em vista que o mesmo jå foi extinto. 

1.3 Solicitamos esclarecimento a respeito dos servidores desvio de função. 

1.4 Solicitamos esclarecimento a respeito da dobra de carga da servidora: 
Marlene Siva 

1.5 Solicitamos o esclarecimento a resperto do adicional dos seguintes servidores 

Elbisson Torquato dos Santos 
Patricia Rodrigues Melo 

Joanilda Campos de Barros Kocehola 

2 Solicito os balancetes dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro deste ano. 

m 

Atenciosamente, 
Máriana Figueredo Alves 

Presidente do CACS-FUNDEB de Mozarlândia/GO. 


