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       D e s p a c h o 

 

     _____________________________ 

 

     ____________________________ 

     (PRESIDENTE) 

 

     Em _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º:  

 

 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO  PREFEITO 

SOBRE O ATENDIMENTO NA SEÇÃO DE 

DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA. 

 

 

 

   Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 

exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 

requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

 

   Considerando que art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 

de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 

auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

   Considerando que o município vem tendo quedas na 

arrecadação tributária, devido ao momento econômico em que o país passa. 

   Considerando que a Dívida ativa do município é grande e 

a Prefeitura tem todo o interesse no acolhimento dos impostos, assim como os 

munícipes tem o interesse na regularização de sua situação diante da Municipalidade. 

   Considerando que o parcelamento da dívida somente pode 

ser feito na Seção de Dívida Ativa e Cobrança, localizada na Rua Dr. Álvaro Soares, 

431 – Centro – Sorocaba, cujo horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h 

às 16h. 
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   Considerando que as casas do cidadão já tem toda a 

estrutura para funcionar uma  Seção de Dívida Ativa e Cobrança, trazendo o serviço 

para perto dos munícipes. 

   Considerando que o horário de atendimento na Seção de 

Dívida Ativa e Cobrança apresenta uma inadequada funcionamento tendo em vista que 

atende toda a cidade de Sorocaba em um único lugar, gerando longas filas e diversas 

reclamações neste gabinete.  

 

    

 

    REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

 

 

   1) Poderia o Município adequar o horário de 

atendimento da Seção de Dívida Ativa e Cobrança, para abertura as 8:00 e o 

encerramento para as 16:00 horas? Se positivo, quando será feito? Se negativo, qual a 

razão? 

   2) Poderia o Município acrescentar o atendimento da 

Seção de Dívida Ativa e Cobrança na "Casa do Cidadão"? Se positivo, quando será 

feito? Se negativo, qual a razão? 

 

 

S/S, 17 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador  

PMDB 

 


