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Proposição Eletrônica nº 3722

REQUERIMENTO Nº 290/2018
Código: M762074896/3722

Considerando a notificação nº 139347/2018, referente ao imóvel
de cadastro nº 000005300021002, localizado na Rua Romano Spinardi, nº 103, onde está
estabelecida a empresa Lucabi Administração e Participações Ltda, na qual informa uma divida
no valor de R$ 2.243,40 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
referente ao imposto predial do exercício de 2017, constanto aberto na divida ativa;
Considerando que para o bom desempenho do papel fiscalizador
da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de
interesse comum da sociedade assisense;
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, solicitando que
Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda,
as seguintes informações:
a) O banco de dados do Departamento Municipal de Tributação da
Prefeitura Municipal de Assis vem sendo atualizado
periodicamente? Se positivo, qual o critério utilizado e quando foi
efetuada a última atualização? Se negativo, justificar.
b) A atualização de dados, geração de notificações e demais serviços do
Departamento Municipal de Tributação é realizado pela própria
Administração Pública Municipal ou existe alguma Empresa que presta o
mesmo? Caso prestado por alguma Empresa, favor mencionar o nome da
mesma.

SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.

CARLOS ALBERTO BINATO
Vereador - PSDB
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