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Requerente: vereador PROFESSOR CARECA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer informações sobre a prorrogação do Programa de Parcelamento lncentivado
em Tempo de Pandemia - PPIPAN por mais 60 dias.
JUSTIFICATIVA

O vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA (PROFESSOR CARECA) foi procurado por
diversos munícipes, o motivo foi que o a prorrogação do programa de parcelamento incentivado
foi finalizada no dia 24de setembro de2O2L e vários munícipes estavam se regularizando para
poder dar entrada no parcelamento.
Levando em consideração que o pagamento de salários na maioria das vezes é
condicionado aos 10 (dez) primeiros dias do mês, a prorrogação terminando no final do mês
prejudica aqueles que estavam esperando sua remuneração para dar entrada no PPIPAN.
Portanto, devido aos vários percalços que os munícipes passaram durante a pandemia,
seria extremamente importante que o executivo prorrogasse por mais 60 dias esse programa,
para que as pessoas possam ter oportunidade de se regularizar perante ao tributos municipais.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereadorJONlLCIO AVELINO DA SILVA pretende buscar informações e esclarecimentos do Poder
Executivo a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador JONILCIO AVEL¡NO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. 142,5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua

Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, Requer
informações sobre a prorrogação do Programa de Parcelamento lncentivado em Tempo de
Pandemia - PPIPAN por mais 60 dias.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP, 27 de setemb ro de 2O2I
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AVELINO DA SILVA
(Professor Careca)
- Vereador (AVANTE) -
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