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REQUERIMENTO

EMENTA: Requer ofício à Sanepar sobre forma de repasse ao Fundo

Municipal de Meio Ambiente.

Os Vereadores Raphael Dias Sampaio e Welliton Joslin Rodrigues,
em conformidade com o com o art. 31 - inciso I da Lei Orgânica do Município e em consonância
com o art. 100, inciso - X do Regimento Interno, solicitam ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara

Municipal de Comélio Procópio, Helvécio Alves Badaró, o encaminhamento de ofício à Companhia
de Saneamento do Paraná para que informe:

1. Como está sendo feito o repasse ao fundo municipal de meio ambiente, enviando, inclusive,

os comprovantes de depósito ou recibos de pagamento de todos os repasses desde que o
mesmo fora previsto no contrato de concessão.

2. O nome do Banco e número da conta onde esse repasse está sendo feito, caso o mesmo

esteja sendo depositado em conta bancária.

3. Caso não esteja sendo depositado em conta bancária, queira informar onde o mesmo está
sendo depositado ou se esse dinheiro está em poder da Sanepar.

JUSTIFICATIVA:

No último oficio enviado foi informado que foram repassados para o

fundo municipal de meio ambiente a quantia de aproximadamente R$470.000,00 nos últimos dois

exercícios. No entanto, não foi esclarecido como foram feitos esses repasses e nem sequer

comprovado, ainda mais que a Prefeitura informou que não encontrou tal fundo.

Diante disso, faz-se necessária essa informação para verificar se a

ÍEPAR está realrnente cumorhado com sua obrigação trazendo provas de tais fatos.

Procópio - (PR), 24 de julho de 2017

Raphael Dias Sampaio
Vereador - PMDB
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Vereador - PMDB
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