
Excelentíssima Senhora Presidente,

PROFA.  PAULA, Vereadora  infra-assinado,  na  forma
regimental,  apresenta  INDICAÇÃO ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal, EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que determine junto ao
setor competente dessa municipalidade  a  AÇÃO de  PROPAGANDA  intensa
no que diz respeito à divulgação da campanha de  DESTINAÇÃO de  6% do
IMPOSTO DE RENDA  para  as  ENTIDADES SOCIAIS  de  Jaboticabal que,
auxiliam na VIDA de CRIANÇAS e ADOLESCENTES.

JUSTIFICATIVA

Tal  solicitação  se  faz  necessária  diante  da  complexa  crise

sanitária em que nos encontramos, sabe-se que o papel das entidades e da

ação  social  do  Estado,  se  reafirmam  como  uma  ação  fundamental  para

superar  as  necessidades  de  nosso  tempo.  Solicitamos  que  a  Prefeitura

intensifique em todos os seus canais, sítios institucionais, painéis publicitários,

entre  outros  meios,  a  divulgação  da  campanha  de  destinação  de  6%  do

Imposto  de Renda para  as  Entidades Sociais  que estejam cadastradas no

“CMDCA”, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Jaboticabal. 

Segundo  o  Site  “Dezembro  Roxo”,  na  aba  de  Jaboticabal,

nossa  cidade  ocupa  o  1237°  lugar  no  Ranking  dos  municípios  que,

percentualmente, mais doam parte do Imposto de Renda para projetos sociais.

Atualmente, contamos com pouco mais de 80 mil reais arrecadados pelo “IR”.

Diante desses dados acreditamos que, se a Prefeitura Municipal criasse uma

campanha ampla, poderíamos chegar ao valor de mais de 500 mil reais. Sabe-

se da solidariedade do povo de nossa cidade e do empenho das entidades,

por isso, acreditamos que seria necessário intensificar uma campanha em prol
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da destinação do “IR”,  para  que assim, possamos efetivamente ampliar  os

recursos  das  entidades  locais,  e  consequentemente,  auxiliá-las  para  que

possam oferecer mais ações para nossa sociedade.

Jaboticabal, 19 de março de 2021.

PROFA. PAULA

Vereadora – Partido dos Trabalhadores 
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