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Câmara Municipal do Condado
Casa João Pereira de Andrade

CNPJ: 1 1 .490.42210001 -09
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rNDtcAçÃo No 006/2018.

EXMO, SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO-PE,

0 Vereador que esta subscreve, apos ouvido o plenário e cumpridas às

formalidades regimentais, indica ao Prefeito do Município Sr. Antonio Cassiano da

Silva, que o mesmo, Crie uma Campanha de Desmnto para os Condadensês que

estão inadimplentes com o IPTU municipal, para que sejam contemplados com

um desconto de 100%(cem) por cento de juros e multas na sua dívida com o

l\4unicípio, e que a mesma seja parcelada em âté 03(três) vezes e com isto

regularize a sua situaçâ0. Tal medida beneficiará o contribuinte que está em atraso

com o l\,4únicípio; pois com a crise Íinanceira que atravessa o nosso país essa

Campanha de descontos será de grande valia para ambos os lados.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Condado, em 13 de março de 2018.

BARRoS(vavÁ)
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Justificativas em Plenárioll!

AV 15 de Novembro, 668- Condêdo - PE Farc: 181) 3642"1072- 3642-1261
e-mâil, camaracondadope@outlook.com

SILVA FIIHO



Câmara Municipal do Condado
Casa João Pereira de Andrade

CNPJ: 11.490.42210001-09

tNDtcAçÃo No 006/20í8.

EXMO, SR. PRESIDENTE DA CÂMAR,q MUNICIPAL Do CoNDADo-PE,

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o plenário e cumpridas às

formalidades regimentais, indica ao Prefêito do Município Sr. Antonio Cassiano da

Silva, que o mesmo, Crie uma Campanha de Desconto para os Condadenses que

estâo inadimplentes com o IPTU municipal, para que sejam contemplados com

um desconto de 100%(cem) por cento de juros e multas na sua dívida com o

lVunicípio, e que a mesma seja parcelada em até 03(três) vezes e com isto

regularize a sua situação, Tal medida beneflciará o contribuÍnte que está em atraso

com o Municipio; pois com a crise flnanceira que atravessa o nosso país essa

Campanha de descontos será de grande valia para ambos os lados.

Sala das Sessoes da Câmara l\,4unicipal do Condado, em '13 de março de 2018.
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Justificativas em Plenárioll!

AV. 'l 5 de Novembío, 668- Condâdo - PE Fone: 181) 3642-1072- 3642-1261
e-mail. camaracondadope@outlook.com
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