Requerimento nº 048/2013
De 07 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal.

Requeiro, ouvido o plenário e obedecidas às
formalidades legais e regimentais, que seja oficiado a Secretária da
Assistência Social do Município, solicitando as seguintes informações:
1 – Relação dos cursos que foram ministrados no CRAS, no exercício
de 2013, bem como relação dos profissionais ou empresa que
ministraram os projetos e formação, carga horária, valores de cada
curso e local que foi realizado;
2 – qual a forma utilizada para avaliação e escolha dos Projetos para
os cursos;
3 – Como é feita a avaliação da demanda dos cursos;
4 – Quem são os membros que compõem o Conselho municipal de
Assistência Social?
5 – Cópias dos Projetos aprovados e dos contratos firmados pela
Prefeitura para realização dos cursos;
6 – Informar se a regra definida para escolha, conforme a formação
de cada profissional e o critério da seleção dos profissionais que
atuam nos cursos do CRAS;
7 – É realizado algum tipo de teste ou entrevista junto aos
profissionais que ministram os cursos antes do início das atividades do
curso até o seu encerramento?
8 – Relação dos munícipes atendidos até a presente data pelo CRAS?
9 – Quem coordena e fiscaliza a implantação, execução e a formação
dos cursos?
10 – Relação dos munícipes que participaram dos cursos implantados
no CRAS;

11 – É realizado algum tipo de teste ou entrevista junto aos
profissionais que ministram os cursos antes do início das atividades do
curso até o seu encerramento?
15 – A Secretaria realiza uma avaliação da efetivação desses cursos no
mercado de trabalho? Caso positivo quais as estatísticas;
Justificativa:
Os cursos de capacitação são uma excelente oportunidade de
qualificação e no futuro garantirão uma atividade remunerada, motivo
que nos leva a requerer as informações quanto à eficácia e efetividade
dos programas, serviços e projetos ofertados e dos profissionais
(Professores/Ministrantes) como dos cursos e sua demanda. O
objetivo é através das respostas sanar questionamentos de munícipes
e contribuir com propostas.
Sala das Sessões “Vereador
Domingues”, 07 de outubro de 2013.
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