
SESSÅo oRDINÅRIA N.O 850/2018

Aos vinte e oito dias do mes de maio de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinariamente na sala de sess6es da

Camara municipal de vereadores’O Poder Legislativo Franciscano, aS dezenove horas, SOb a presidencia

do vereador Jofo Ewaldo Schlosser, Sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. Constando a

PreSen9a de todos os vereadores e, POrtantO, havendo n心mero regimental, O Senhor Presidente invoca a

PrOte9aO Divina para esta Casa, declara aberta a sess奮o e coIoca em discuss奮o a ata da sess奮o anterior.

Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coIoca a mesma em vota9fo que foi aprovada por

unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente diz que temos um ofroio do executivo sob nO 142/2018

e pede ao secret各rio que fa9a a leitura do mesmo. Feita a leitura o Senhor Presidente diz quejatem uma

COmissfo composta pelos vereadores Fabrfcio’Carine e Milton para ver este tema. Com a palavra o

Vereador Fabricio diz que no ano passado n6s tinhamos um esbo9O que foi encaminhado para a

UVERGS e n肴o tivemos uma resposta, maS agOra a Camara tem um convenio com o IGAM que poder各

nos dar um suporte a este respeito. Tamb5m podemos ver com alguns municipios da regi肴o que jatem o

C6digo Tributario atualizado para que possamos ter um embasamento. Sabemos que os municipios da

regiao tem incentivo fiscal para que as inddstrias ou empresas possam se instalar no municipio para gerar

emprego e renda para os mumCIPeS’POr isso 6 importante ver com o IGAM para nos dar um norte, Ver O

que pode e o que n為o se pode fazer. Ningu6m a fazer uso da palavra o Senhor Presidente Agradece a

PreSen9a de todos e declara encerrada esta sess為o e eu secret緬o lavrei a presente ata que ap6s lida e

achada conforme ser各devidamente assinada.
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