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EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO -PR.
PROTOCOLO
N":

APROVADO
Sate

Data:

Seasftaa

378/17

13/11/17

Hora:

09:22

Visto:

Carolina

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações pormenorizadas sobre o
número de servidores na atual administração
pública municipal direta e indireta, excetuandose o Legislativo.

Os vereadores FERNANDO VANUCHI PEPPES e RAPHAEL

DIAS SAMPAIO, em conformidade com o artigo 1 13, §3°, inciso IX do Regimento interno e em
consonância com o art. 64 - inciso XVII da Lei Orgânica do Município, SOLICITAM ao Excelentíssimo

Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE,as seguintes informações:
1. Qual o número de servidores efetivos do Município, separados por padrão e referência;
2. Quantos estagiários prestam serviço ao município e em quais as secretarias;
3. No quadro atual, informar se fundação, subprefeitura, autarquia e secretarias e departamentos estão
lotados, informando, para cada um,o número de servidores comissionados, efetivos e estagiários;
4. Quantas pessoas ocupam cargos comissionados e ein quais secretarias, fundação, subprefeitura,
autarquia e departamentos, seus nomes, funções e nível de escolaridade;
5. Resumo de todas as "Folhas de Pagamento" mensais de janeiro de 2014 a setembro de 2017 de todas
as secretarias, fundação, subprefeitura, autarquia c departamentos.
JUSTIFICATIVA:

Solicitação para acompanhamento e fiscalização da evolução de
gastos com pessoal no Executivo Municipal.
"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''20I de 27/02/1967, Lei n" 12.527 de 18/11/2011 e ao inciso XXXI/I do capiit do art. 5°, no inciso II do §
3° do art. 37 e no §2° do art. 216 ambos da Constituição Federal."

Comélio Prpcópio, 13 de novembro de 2017.
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