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REQUERIMENTO Nº 080/2015 

 

 Considerando que como representante do povo é dever do vereador buscar todas as 

informações necessárias para estar esclarecendo todas as dúvidas que são questionadas pela 

população. 

 Considerando que muitos municípios se encontram endividados com precatórios, os quais 

serão obrigatoriamente pagos pelas prefeituras através de Lei específica. 

 Considerando que como é do conhecimento de todos que o ex-Prefeito Marcos de 

Oliveira Galvão teve problemas com suas contas referentes ao ano de 2012 no que se refere a 

precatórios. 

 Considerando que não temos conhecimento sobre os valores amortizados durante a gestão 

do mesmo, pois em Requerimento de nº 90/2014 no item de nº 3 no que se refere aos anos 

anteriores a atual gestão, não obtivemos resposta. 

 Considerando que é de interesse de todos que a transparências dos fatos seja levada ao 

conhecimento da população. Importante ressaltar a título de informação a população, que os 

precatórios são dívidas geradas por desapropriações ocorridas a trinta, quarenta anos atrás. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Prefeito Municipal senhor 

Jonas Polydoro, as seguintes informações: 

1. Qual o valor da dívida herdada da administração anterior, gerada pelo não pagamento 

correto do percentual recomendado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? 

Enviar cópia de documentos referentes. 

2. A partir de que data, mês e ano foi iniciada essa dívida relacionada a gestão passada? 

Enviar cópia de documentos referentes. 

3. Houve parcelamento da dívida pela atual administração, o mesmo foi feito com início em 

que data e término em que data? Enviar cópia de documentos referentes. 

4. Fora do acordo de parcelamento, o município deverá continuar recolhendo um 

determinado percentual. Que percentual está sendo recolhido hoje, e para quantos anos 
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está previsto o término do total devido pelo município? Enviar cópia de documentos 

referentes. 

5. Qual era o valor total da dívida de precatórios em 2005? Enviar cópia de documentos 

referentes. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de junho de 2015. 
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