
SESSÃO ORDINÁRIA .°761/2015
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões
da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Fabrício do Couto Rarnpelotto, sendo secretariado pela vereadora Carine
Bressa Fantinel. Constando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número
regimental, o Senhor Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta a sessão e
coloca em discussão a ata da sessão anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca
a mesma em votação que foi aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente diz
que temos na pauta do dia 02 Pedido de Informação. Logo após o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura do Pedido de Informação n". 01/2015 de autoria da bancada do PMDB.
Feita as leitura o Senhor Presidente diz que o mesmo será encaminhado ao prefeito municipal.
Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais e convido a Eng" Laura Herrnes que está a
disposição dos vereadores para esclarecer dúvidas em relação ao projeto do código tributário. Fazendo uso
da palavra o vereador Milton cum pri menta todos os presentes e diz que nossa pri nci pai dúvida é sobre como
é feito o cálculo para cobrança do IPTU. Fazendo uso da palavra a Eng". Laura diz que há uma cobrança do
TCE sobre a enorme diferença na cobrança do IPTU e ITBI. Para satisfazer a exigência do TCE tivemos que
mexer nesta questão e formamos um mapa da cidade por setor, onde os terrenos mas do centro sendo mais
valorizado enquanto os da periferia com menos valor. Como isto aumentou o valor venal talvez a saída fosse
a redução da alíquota. Fazendo uso da palavra CHios Fantinel pede se as melhorias e infraestrutura
influenciam na hora do cálculo do IPTU. Em resposta a engenheira diz que todas as melhorias são levadas
em conta, inclusive onde foi feito calçamento nos últimos anos o IPTU foi reajustado. Em tese não houve
grandes mudanças, apenas a questão do IPTU que ficou bastante caro. Neste momento o Senhor Presidente
agradece a presença da engenheira por seus esclarecimentos. Esgotada a pauta do dia passamos às
explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereador Carine diz que em relação ao pedido que
apresentamos nós já sabemos que foi usado parte deste dinheiro, mas para tranquilizar as pessoas que nos
cobram esta questão gostaríamos de ter estas informações documentadas. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão e eu secretário
lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.
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