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GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANA

EXMO. SR. PRESIDENTE DA GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

PROTOCOLO

N°; 239/2017

Data: 24/07/17

Hora: 09:43

Visto: Carolina

APROVADO S

EfTl
pedido de informação

EMENTA: Solicita informações sobre o repasse semestral da

pasta de Educação.

WELLITON JOSLIN RODRIGUES, vereador que esta

subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 113, §3°, inciso IX do

Regimento Interno, em consonância com o art. 64, XVII da Lei Orgânica do Município e em nome

do povo de Comélio Procópio, solicita as informações abaixo:

1. Lista dos empenhos emitidos com histórico separado por fonte de recursos referente aos

meses de janeiro, fevereiro, março, abril maio e junho dos gastos com a educação (função

12);

2. Lista das ordens de pagamento com histórico separado por fonte de recursos nos meses de

janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho com a educação (função 12);

3. Todos os relatórios devidamente assinados pelo Contabilista e Controladoria interna, com as

respectivas identificações;

4. Cópia digitalizada do processo de todos os pagamentos, das despesas de exercício no mês

com os respectivos documentos probatórios, inclusive com a nota de empenho, em pastas

individualizadas por fonte de recursos. Os arquivos digitais, também impressos e

apresentados em arquivos digitalizados conforme mídia digital.

No aguardo de seu atendimento para o período de janeiro a junho, até

o presente momento e regularmente no trimestre até o final do ano.

JUSTIFICATIVA:

O acompanhamento e fiscalização da situação financeira do

Município é uma das funções fundamentais do exercício da Vereança, conforme está previsto no

Art. 84°, inciso III e Art. 100, inciso VIIL
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Usar as informações para responder os questionamentos dos

profissionais da educação 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® 201 de 27/02/1967, Lei n® 12.527

de 18/11/2011 e ao inciso XXXIll do caput do art. 5°, no inciso II do § 3® do art. 37 e no § 2® do art. 216 ambos da

Constituição Federal.

Cornélio Procópio, 24 dejulho de 2017.
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WELLITON^OSLIN RODRIGUES

Vereador - PMDB

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


