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\ PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações sobre a taxa de coleta de lixo
e sua aplicação no município.

O vereador FERNANDO VANUCHI PEPPES em conformidade
com o artigo 113, §3°, inciso IX do Regimento Interno e em consonância com o art. 64 - inciso XVII da Lei
Orgânica do Município, solicita as informações abaixo:

1. Arrecadação mês a mês, durante o ano de 2016 da "Tarifa de Coleta de lixo".
2. Detalhamento da aplicação dos recursos mês a mês no ano de 2016.
3. Formação e critério de cobrança nas faturas da SANEPAR.
4. Total arrecadado e total dispendido com a coleta de lixo no exercício de 2016.
5. Posição do andamento processual na justiça e os argumentos usados pela Procuradoria Jurídica da

Prefeitura na contestação da ação.
6. Se a atual Administração atual vai continuar mantendo a cobrança da tarifa de coleta de lixo.
7. Qual o montante da dívida atual do Município com a prestadora de serviço de coleta e tratamento dos

JUSTIFICATIVA:

O acompanhamento e fiscalização dos contratos e serviços
terceirizados pelo Poder Executivo é uma das funções fundamentais do exercício da Vereança.

A Câmara de Vereadores precisa ter uma visão clara das dívidas
deixadas pela Administração passada e acompanhar de perto as ações judiciais que poderão causar grandes
prejuízosao erário municipal e consequentemente aos Contribuintes. Hoje Cornélio é uma cidade universitária,
dezenas de ônibus trazem estudantes de diversas cidades que são obrigados a enfrentar a escuridão de nossas
ruas. A iluminação pública deveria ser uma constante do Poder Executivo.

"A recusa em apresentar as informações solicitadas ou apresentá-las de forma
incompleta incorre o autor às sanções previstas nos artigos 222 e 223 do Regimento Interno e as previstas no Decreto
Lei n°20l de 27/02/1967, Lei n° 12.527 de 18/11/2011 e ao inciso XXXlll do caput do art. 5o, no inciso 11 do § 3odo art.
37 e no § 2o do art. 216 ambos da Constituição Federal.

Cornélio Prpcópio, 17 de fevereiro de 2017.
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