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ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 001/2013 

 

Ilustríssimo Senhor 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

Os Vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais, 

regimentalmente solicitam a Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  

para que de acordo com o artigo 90 Inciso X da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo 

de 30 (trinta) dias as seguintes informações: 

 

I – Seja fornecida cópia da nomeação do servidor AMANDIO ZIGUER 

BABINSKI JUNIOR; 

 

II - Seja informado o valor dos vencimentos do cargo ocupado pelo servidor 

AMANDIO ZIGUER BABINSKI JUNIOR; 

 

III - Seja informado o número de horas semanais do cargo ocupado pelo 

servidor AMANDIO ZIGUER BABINSKI JUNIOR;  

 

IV - Seja informado em qual Secretaria Municipal está vinculado o cargo 

ocupado pelo servidor AMANDIO ZIGUER BABINSKI JUNIOR , bem como 

o nome Secretário Municipal; 

 

V - Seja informada a data que o servidor AMANDIO ZIGUER BABINSKI 

JUNIOR começou efetivamente a laborar para administração pública 

municipal no ano de 2013; 

 

VI - Seja informado o nome dos servidores (efetivos ou comissionados) 

lotados no mesmo local de trabalho do servidor AMANDIO ZIGUER 

BABINSKI JUNIOR, de forma pormenorizada informando a hierárquica 

daqueles servidores; 

 

VII - Seja informado de forma detalhada o relatório de atividades exercidas 

pelo servidor público AMANDIO ZIGUER BABINSKI JUNIOR, desde a sua 

nomeação até a data da presente solicitação; 

 

VIII - Seja informado de que forma é realizado o registro de controle de 

presença e de horários do servidor AMANDIO ZIGUER BABINSKI 

JUNIOR, e o nome do responsável por tal fiscalização; 

 

IX - Seja fornecida cópia dos registros de presença e controle de horários do 

servidor AMANDIO ZIGUER BABISNKI JUNIOR. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal pedido, diante dos inúmeros questionamentos formulados pela 

população, sobre o fato do servidor Amandio Ziguer Babinski Junior, ser freqüentemente 

avistado em horário de expediente atendendo interesses pessoais. 

 

Esperamos aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 15 de 

fevereiro de 2013. 

 

 

 

Vereadores  

 

 

IRINEU FERREIRA CAMILO 

 

 

DAIZI CAMELLO 

 

 

JOÃO LAERTE BOVINO 

 

 

NELÇO BORTOLUZZI 

 

 

MILTON RODRIGUES DA SILVA

 


