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REOUERIMENTO

EMENTA: Reitera o pedido de informação 299/2022 que
requer informação a respeito do Concurso Público 001/2022.

FERNANDO V. PEPPES e ODAIR MATLAS, vereadores

que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais e em nome em conformidade com o

artigo 113, §3®, inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Cornélio Procópio, REQUER

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amin José Hannouche, as seguintes informações:

01) Queira informar em que fase se encontra o trâmite do concurso público para admissão de
funcionários n° 001/2020?

02) Queira informar se o andamento do concurso se encontra paralisado ou suspenso e por
qual motivo?

03) Queira informar se foi impetrada alguma ação contra o concurso público e se existe
alguma decisão determinando sua a suspensão, sendo que nesse caso pede-se para ser enviada cópia
da decisão judicial?

04) Queira informar se já houve homologação e classificação final? Nesse caso favor enviar
a lista de classificados.

05) Queira informar a data de validade do concurso?

06) Queira informar se já existe alguma previsão para contratação dos aprovados? (Justificar)

07) Queira informar se existe previsão orçamentária para o ano de 2022 para a contratação
dos servidores aprovados no concurso?
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JUSTIFICATIVA

A população anda perguntando para os vereadores a respeito
do andamento do concurso para contração de servidores e essas informações são necessárias para o
melhor esclarecimento da população e publicidade do concurso, sendo que também é função do
vereador fiscalizar o andamento do concurso, ainda mais quando se alega que não há recursos para a
contratação dos servidores aprovados, o que está em desacordo com a Lei Orçamentária.

devido exercício da atividade legislativa.
Sendo assim faz-se necessários tais esclarecimentos para o

Cornélio Procópio, 02 de agosto de 2022.

FERNANDO V. PEPPES

Vereador - MI

Rua Paraíba. 163 - Centro - 86.300-000 - Cornélio Procópio - PR - Fone; (43) 3133-3000 - e-mail: camaramunicioalcD@Qmail.com


