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Proposição Eletrônica nº 3861

REQUERIMENTO Nº 304/2018
Código: P1718597852/3861

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.
Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, DD.
Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:
a) Qual o valor em dinheiro que o município arrecadou com o
Programa REFIS neste ano de 2018 até a presente data?
b) Aonde foram usados esses inventimentos?
c) Do total de pessoas físicas ou jurídicas que aderiram ao programa, é
possível saber quantos deixaram de pagar o parcelamento?
d) Dessas pessoas fisicas ou jurídicas que descumpriram o acordo, o que
Municipio pretende fazer?
d) Qual o valor arrecacado com honorários advocatícios desse
parcelamento?
SALA DAS SESSÕES, em 05 de novembro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 3861.

REQUERIMENTO Nº 304/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CÉLIO FRANCISCO DINIZ.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 3861.

Requer do Poder Executivo informações sobre o Programa de
Reparcelamento de dívidas chamado "REFIS" no ano de 2018.
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