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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações sobre o Conselho e o Fundo
do Meio ambiente municipais.

FERNANDO V. PEPPES e RAPHAEL D. SAMPAIO,

vereadores que esta subscrevem, em conformidade com o artigo 1 13, §3° inciso IX do Regimento Interno da

Câmara de Vereadores e em consonância com o art. 64, inciso XVII da Lei Orgânica do Município,

SOLICITAM informações pormenorizadas conforme discriminadas abaixo:

1. Encaminhar a esta casa os investimentos aprovados por este Conselho nos exercícios 2017, 2018 e 2019,

até a presente data;

2. Encaminhar quais os investimentos realizados até a presente data e/ou que estejam sendo realizados na

atual gestão 2017-2020, com recursos do fundo;

3. Saldo atual das contas do fundo;

4. Demonstrativo financeiro dos desembolsos realizados pelo fundo devidamente Justificado de janeiro de

2017 até a presente data;

5. Caso haja repasses externos (de outros órgãos/esferas administrativas) aos mesmos, encaminhar cópia dos

mesmos na atual gestão (2017-2020).

JUSTIFICATIVA

Esta egrégia Câmara de Vereadores tem a obrigação de

fiscalizar e acompanhar os repasses externos aos Conselhos Municipais e ao Executivo Municipal.

"A recmn em aoreseniar as informações soliciiacla.s ou apresenta-las de fbrnia incumpleia incorre o autor às scmcões

previstas nus arii2üs 222 e 223 c/o ReQimenio Inlerno e tis previiias nu Decrelo Lei n° 20! de 27/02/1967. Lei n° 12.527
de I8/11/2011 e ao inciso XXXIII do capiit do art. 5". no inciso // do ̂  3" ch art. 37 e no ̂  2" do ari. 216 ambos da
Constituição Federal.

<ernando Vanuchi Pei

Vereador - MDB

Cornéiio Procópio, 16 de setembro de 2019.

Rapliael Dias Sampaio
Vereador - MDB
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