
 

Praça Osório, 400 
Fax (041) 3322-7958  -  Fone: (041) 3223

Prezados(as), 
 
A AMP - Associação dos Municípios do Paraná
participação no envio das respostas
referente ao Portal da Transparência
Combate à Corrupção e Controle da Administração
no dia 02 de agosto, das 09h às 17h 
 
MUNICÍPIO   
PREFEITO(A)/
SERVIDOR(A) 

  

E-MAIL   

 
 
1. Relate quais as dificuldades
Transparência, visto que já estão 
 
 
 

 
 
2. Possui alguma sugestão com relação a melhor funcionalidade do Portal da Transparência
seja quanto ao layout, as informações necessárias ou do sistema utilizado e ferramentas
 

 

 

 
 
3. Gostaria de esclarecer alguma dúvida a respeito 
 

 

 

 
 
 

Sua participação neste processo é muito importante, agradecemos a especial atenção. 
A AMP está buscando soluções para esta situação, comprovando a preocupação e o 
compromisso dos prefeitos do Paraná com os seus municípios. 
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Associação dos Municípios do Paraná vem, respeitosamente
participação no envio das respostas, até o dia 31/07/2018 (terça-feira)

Portal da Transparência para serem apresentadas no Fórum 
Combate à Corrupção e Controle da Administração, no auditório da OAB PR
no dia 02 de agosto, das 09h às 17h – Evento para o qual estão todos convidados a participar!

TELEF

dificuldades o município atualmente vem enfrentando 
já estão implantados? 

2. Possui alguma sugestão com relação a melhor funcionalidade do Portal da Transparência
layout, as informações necessárias ou do sistema utilizado e ferramentas

3. Gostaria de esclarecer alguma dúvida a respeito do tema ou da ferramenta

ua participação neste processo é muito importante, agradecemos a especial atenção. 
A AMP está buscando soluções para esta situação, comprovando a preocupação e o 
compromisso dos prefeitos do Paraná com os seus municípios.  
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Presidente da AMP  
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respeitosamente, requerer sua 
feira), de seu município 

para serem apresentadas no Fórum de Transparência, 
OAB PR, que acontecerá 

Evento para o qual estão todos convidados a participar! 

TELEFONE  

vem enfrentando com o Portal da 

2. Possui alguma sugestão com relação a melhor funcionalidade do Portal da Transparência, 
layout, as informações necessárias ou do sistema utilizado e ferramentas? 

do tema ou da ferramenta? 

ua participação neste processo é muito importante, agradecemos a especial atenção. 
A AMP está buscando soluções para esta situação, comprovando a preocupação e o 


