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GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO

PROCÓPIQ

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO - PR.
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PROTOCOLO
N°: 164/2017

Data: 15/05/17

Hora: 1 1:10

Visto: Carolina

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações a respeito da denúncia feita

por órgãos de imprensa sobre renúncia fiscal.

RAPHAEL D. SAMPAIO e FERNANDO V. PEPPES,

vereadores que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 113, §3°,

inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Cornélio Procópio, REQUEREM ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, as seguintes informações:

1. Queira o Sr. Prefeito informar se nos últimos 2 (dois) anos houve prescrição de créditos

tributários e não tributários que deveriam ter sido exigidos judicialmente pelo Município?

Esclarecer quais créditos e o montante?

2. Queira o Sr. Prefeito esclarecer qual foi o motivo da não propositura das ações?

3. Queira o Sr. Prefeito informar a relação de pessoas jurídicas e físicas que foram beneficiadas

pela prescrição dessas ações judiciais?

4. Queira o Sr. Prefeito informar quais as medidas que o Município está tomando para evitar

essas ocorrências?

5. Queira informar tudo mais que entender necessário para o esclarecimento dessa questão?
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JUSTIFICATIVA

Essa semana foi divulgado na imprensa que uma grande

quantia de créditos da Prefeitura, nos últimos anos, não fora cobrada judicialmente, o que acarretou

uma perda de aproximadamente sessenta milhões para os cofres públicos.

Tais fatos são extremamente graves e devem ser apurados

para verificarmos responsabilidades, pois segundo informações da imprensa tal renúncia vem

beneficiando empresas e pode ter sido feito de forma proposital, o que em tese pode até mesmo

configurar ato de improbidade administrativa.

Além disso, precisamos buscar soluções para evitar que esse

desperdício continue acontecendo.

Tendo em vista a importância dessas questões contamos com

a colaborações dos nobres vereadores dessa Casa para a aprovação desse pedido de informação.

Cornélio Procópio, 15 de maio de 2017.

RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Vereador - PMDB

,  FÉRNANDO VANUCHI PEPPES

^~Oi/ereador - PMDB
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