
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

(PRESIDENTE) 

Em 

REQUERIMENTO N.°: I5'O 

INFORMAÇÕES AO PREFEITO SOBRE OS 
INVESTIMENTOS FEITOS ATRAVÉS DO 
O FUNDO MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO 
DE INCENTIVOS FISCAIS DE SOROCABA. 

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 em 2015 foi criada a Lei n° 11.186, regulamentada 
pelo Decreto n° 22.282/2016, que estabelece diretrizes e incentivos fiscais para o 
desenvolvimento econômico do município de Sorocaba. 

Considerando que no artigo 10 da mesma Lei, foi criado o Fundo 
Municipal de Destinação de Incentivos Fiscais de Sorocaba, que se constituirá dos 
recursos decorrentes do recolhimento mensal realizado pelos beneficiários. 

Considerando que no artigo 11 da mesma Lei, fica estabelecido que os 
beneficiários dos incentivos fiscais deverão fazer mensalmente o recolhimento de valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) dos incentivos concedidos em relação ao mês 
imediatamente anterior, em contrapartida ao beneficio fiscal concedido em favor do 
Fundo previsto no artigo 10. 



CÂMARA   MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) Poderia o Executivo municipal informar, caso exista, o saldo bancário 
da conta e o extrato de movimentação do último mês do Fundo Municipal de Destinação 
de Incentivos Fiscais de Sorocaba? Caso negativo, porquê? 

2) Quais os valores e quantos depósitos foram feitos, mês a mês, nos 
últimos dois anos? 

3) Quantas empresas hoje são beneficiadas pela Lei Municipal n° 
11.186/2015? 

S/S., Sorocaba, 08 de julho de 2018. 

Fernando Dm1 
Vereador - MDB 
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