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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações sobre Conselho Municipal e
Fundo de Meio Ambiente.

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 XVll da Lei Orgânica do Município, solicitam informações sobre Conselho Municipal
e Fundo de Meio Ambiente, conforme abaixo:

1. Encaminhem a esta Casa Legislativa as respectivas leis que instituíram o Conselho e o Fundo, uma
vez que dentre as leis encaminhadas ao Legislativo não constam.

2. Encaminhe o saldo das contas do Conselho e Fundo.

3. Caso haja repasses externos (de outros órgãos de outras esferas administrativas) aos mesmos,
encaminhar cópia dos repasses dos últimos dois exercícios até a data atual.

4. Demonstrar como têm sido gastos os valores referentes tanto ao Conselho quanto ao Fundo nos últimos
dois e.xercícios até a data atual.

JUSTIFICATIVA:

Verificamos que as rubricas de Fundo de Meio Ambiente e Conselho
Municipal de Meio Ambiente estão nos projetos, e leis já aprovadas, de LDO e PPA, porém não encontramos
legislação autorizando as mesmas. Sendo assim, solicitamos as informações acima de maneira a corrigir, caso
haja, erro material.

"A recusa em apresentar as informações soiicitadas 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"20! de 27/02/1967, Lei n° 12.527 de 18/11/2011 e ao inciso XXXÍH do caput do art. 5°. no inciso II do § 3° do art.
37 e no § 2° do art. 216 ambos da Constituição Federai "

Procópio, 29 de maio

ERNANDO VANUCCHI

Vereador- PMDB

RAPHAEL DIAS SAIVWAIO

Vereador - PMDB ^
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