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PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 008/2017 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

 

O Vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais, regimentalmente 

solicita 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 acerca de diárias e demais despesas pagas a Secretária de Saúde, Sra. Keullin Cristian 

Oliboni: 

1. Cópia de certificados de cursos (treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, 

participação, etc) realizados pela Agente Política de janeiro a outubro de 2017; 

2. Seja informado qual o meio de transporte utilizado quando em viagem a cidade 

de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em razão de treinamento e capacitação (conforme Notas de 

Empenho nº 1478/2017 e 3548/2017), devendo ser informado ainda: 

2.1 Objetivos das viagens; 

2.2 Justificativa; 

2.3 Datas; 

2.4 Roteiros; 

2.5 Ações desempenhadas em razão do treinamento e capacitação para análise da 

relação custo-benefício; 

2.6 Cópia dos convites/folder dos eventos; 

2.7 Programações; 

2.8 Certificados; 

2.9 Valores das despesas com inscrições; 

2.10  Nome das empresas prestadoras dos serviços, devendo conter: razão social, 

CNPJ, endereço e telefone. 

Todas as informações devem ser comprovadas com cópias das requisições de diárias, 

das notas de empenho, liquidação e pagamento, dos controles de diárias, do diário de bordo das 

viagens e documento(s) que comprove o adiantamento e reembolso das diárias; 
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3. No caso do meio de transporte utilizado for veículo público, informar qual 

veículo, contendo as principais características tais como: modelo e nº da placa. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal pedido considerando a função fiscalizadora deste Poder Legislativo. 

 

Espero aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 25 de outubro de 

2017. 

 

IRINEU FERREIRA CAMILO 

Vereador  


