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PEDIDO DF INFORMAÇÃO

EMENTA: Requer informações a respeito do atraso na convocação

dos aprovados no Concurso Público 001/20 realizado pela Empresa

Instituto UNIFIL.

ODAIR MATIAS e FERNANDO VANUCHI PEPPES, vereadores

que esta subscrevem, conforme artigo 113, §3°, inciso IX do Regimento Interno, em consonância com o art.
64, inciso XVII da Lei Orgânica do Município e em nome do povo de Cornélio Procópio, SOLICITAM ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, as seguintes informações;
Considerando a publicação do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL 027/2022, no
último dia 29 de abril do ano corrente, realizada pela empresa contratada (UNIFIL);
Considerando ainda que foi informado aos vereadores, e citado em plenário, que a razão pelo nao chamamento
dos convocados, dá-se devido à elaboração de estudo de impacto financeiro, solicitamos as seguintes
informações ao Executivo Municipal: _ . a 4. a *

1. Quais os motivos para a não convocação da lista dos aprovados no edital supracitado ate a data desta

2. Q^do^tTve início o estudo de impacto financeiro para a previsão de gastos com os cargos pretendidos
no concurso supracitado.

3  Considerando que o município tem conhecimento da lista de cargos pretendidos e seus respect
salários para o concurso público 001/20, desde 2020, qual a razão para a realizaçao de estudo de
impacto financeiro, somente após a realização do concurso. ^., 1- nnmno

4  Quando se pretende elaborar a convocação definitiva dos aprovados no Concurso Publico 001/20.
.niSTÍFICATIVA

A proposição vem ao encontro da nobre causa e função pátria do cargo

de vereador e fiscal das contas públicas municipais em nome da população do município.

Cornélio Procópio, 23 de maio de 2022.

FERNANDO V. PEPPES
Vereador - MDB
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