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REQUERIMENTO N° 012/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações referentes aos recursos financeiros 
arrecadados pelos cofres municipais com o pagamento do 
IPTU, os recursos financeiros repassados ao Município 
relativos à arrecadação do IPVA e a aplicação desses 
montantes nos anos de 2017, 2018, 2019 e a estimativa 
para esse ano de 2020. 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

Temos recebido inúmeras cobranças e indagações por parte da população, 
que nos são formuladas tanto pessoalmente como através das redes sociais, quando ao 
montante arrecadado pela Prefeitura Municipal, na atual gestão, com o pagamento do 
IPTU e também com relação aos recursos financeiros repassados ao nosso Município, 
relativos à arrecadação do IPVA e ainda informações quanto à aplicação desses recursos 
no Município, ao longo de cada ano, 2017, 2018, 2019 e a projeção de arrecadação para o 
presente exercício e aplicação desses recursos. 

O presente requerimento tem por objetivo buscar informações oficiais do 
Poder Executivo a respeito do assunto em pauta, a fim de poder transmitir de forma correta 
quando questionado. 

Pelo exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais e com base na Lei Orgânica do Município, que encaminhe a esta 
Casa de Leis, relatório detalhado informando os recursos financeiros arrecadados pelos 
cofres municipais com o pagamento do IPTU, os recursos financeiros repassados ao 
Município relativos à arrecadação com o IPVA e como foram aplicados esses recursos nos 
anos de 2017, 2018, 2019, em favor da nossa população e do desenvolvimento da Cidade 
e ainda, a estimativa de arrecadação para esse ano de 2020 com IPTU e IPVA e a forma 
como esses recursos deverão ser aplicados. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 04 de fevereiro de 2020 

WILLIAN D6~SANTOS AMARAL 
Vereador - PV. 

Av. Governador Mário Covas, n °222 -Centro - POTIM -São Paulo -CEP. 12525-000 
Tel/Fax (12) 3112-1276 - 3112-2908 - 3112-2909 - E-mail: camarapotim«uol.com.br 

CNPJ. 65.043.713/0001-88 - I.E. Isento 


