REQUERIMENTO Nº 21/2020
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara Municipal,
que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara
Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, à senhora Mara Nilza da Silva
Adriano, Diretora da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado FESAT, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- Se está sendo feito o recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS dos funcionários da FESAT;
- Caso o recolhimento não esteja sendo realizado, informar o valor do montante
devido até o momento pela FESAT.
JUSTIFICATIVA
Fui procurado por funcionário que relatou que a
FESAT novamente não estaria realizando regularmente os repasses do FGTS. Ele
também afirmou que tal prática vem ocorrendo desde o mês de janeiro deste ano.
O problema ora relatado já aconteceu em anos
passados, sendo que a questão não foi resolvida, havendo a alegação de que a falha
ocorreu em outra gestão.
Como se sabe o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa,
mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. O FGTS é
constituído pelo total dos depósitos realizado pelos empregadores no início de cada
mês e os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor
do total depositado em seus nomes. Uma dessas situações é para o financiamento da
casa própria, sendo que tem funcionário da Fesat que está vivenciando tal problema,
oportunidade em que verificou a falta de depósito em alguns anos, o que
impossibilitou a utilização do recurso para o financiamento.
Assim, para que possamos conhecer tal realidade
estou encaminhando este requerimento, para que nos prestes tais informações, após
aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 24 de agosto de 2020.
MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

