
GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE PA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

aprovado
Sefc das Seasôos

PROTOCOLO
N°: 165/2017

Data: 15/05/17

Hora; 1 1:17

Visto: Carolina

FEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações a respeito da aplicação da Lei

30/2013 - "Talento Procopense" e do transporte de atletas para

atividades esportivas.

RAPHAEL D. SAMPAIO e FERNANDO V. PEPPES,

vereadores que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 113, §3°,

inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Comélio Procópio, REQUEREM ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, as seguintes informações:

1. Queira o Sr. Prefeito informar se a Lei Municipal 030/2013 "Talento Procopense" vem sendo

aplicada?

2. Queira informar quais atletas, paratletas ou técnicos procopenses receberam a bolsa

estabelecida pela Lei 030/2013 desde que a Lei 030/2013 foi criada?

3. Queira informar se algum atleta, paratleta ou técnico recebeu a bolsa nos últimos 12 meses,

informando o valor que recebeu e os períodos? Caso nenhum atleta tenha recebido favor

informar os motivos?

4. Queira informar quem é o responsável pela Coordenação do Projeto Talentos Procopenses?

5. Queira informar se o Município esse ano concedeu transporte para atletas procopenses

participarem de competições?
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6. Qual foi a forma de transporte concedida para atletas esse ano e para participar de quais

competições?

7. Queira informar, ainda, se existe transporte próprio do Município para atletas participarem de

competições?

8. Queira informar quais os critérios que estão sendo utilizados para o Município fornecer

transporte para atletas participarem de competições fora da cidade?

9. Se além do transporte para atletas participarem de competições fora do Município se foi

concedido mais algum benefício para esses atletas?

Cornéiio Procóplo, 15 de maio de 2017.

RAPHAEL DIAS SAMPA O

Vereador - PMDB

pERNANDO VANUCHI PEPPEÍ
/Vereador - PMDB
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