
VALE DO SOL17 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
4 E 5 DE OUTUBRO DE 2019

Feira do Livro inicia terça

Nesta segunda, vereadores analisam projeto 
que institui o Código Tributário Municipal

Evento na 
Comunidade São José, 
no centro, se estende 
até quinta, e neste ano 
tem como patronesse 
Dagma Seibert

ALEVINOS
A Secretaria Municipal 
de Agricultura de Vale 
do Sol comunica que 
os pedidos de enco-
menda de alevinos po-
dem ser realizados até 
o dia 1º de novembro, 
junto à secretaria, com 
pagamento no ato do 
pedido. Estão disponí-
veis para encomenda 
as seguintes espécies: 
Carpa Capim, Carpa 
Prateada, Carpa Húnga-
ra Escamada, Húngara 
Espelho, Jundiá Cinza, 
Carpa Colorida, Lam-
bari, Grumatã, Cascudo, 
Tilápia revertida, Suru-
bim Pintado e Dourado. 
A entrega será realizada 
no dia 6 de novembro, a 
partir das 12h30min, ao 
lado da Feira Rural.

SAFRINHA
A Secretaria Municipal 
de Agricultura de Vale 
do Sol comunica que 
está aceitando o pré
-pedido de semente de 
milho para plantio na 
safrinha até o dia 15 de 
outubro. Os produto-
res interessados devem 
comparecer na secre-
taria munidos do CPF 
para realizar seu pedido.

NOTA 10
Marlise Simone Duran-
te foi a ganhadora de 
R$ 500 no sorteio da 
campanha “Vale do Sol 
é Nota 10” do mês de 
setembro. A iniciativa 
institui o Programa Mu-
nicipal de Premiação 
a Consumidores, me-
diante a utilização da 
Plataforma Nota Fiscal 
Gaúcha. O programa 
tem por objetivo in-
crementar as receitas 
decorrentes do ICMS, 
pelo incentivo à emis-
são dos documentos 
fiscais. Também tem 
como intuito sensibili-
zar os cidadãos sobre a 
importância do exercí-
cio de cidadania fiscal, 
por meio da realização 
de sorteios aos con-
sumidores finais, pes-
soas físicas. A partir do 
programa foi possível 
implantar a plataforma 
eletrônica de sorteios 
de prêmios, utilizando 
o sistema estadual de 
premiação. 
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Vale do Sol vive três 
dias dedicados aos li-
vres, à arte e à cultura 

na próxima semana, com a 
realização da Feira do livro, 
na Comunidade São José, no 
centro. De terça-feira, dia 8, 
até quinta, dia 10, estudantes 
e a comunidade em geral são 
aguardados para a programa-
ção, que tem como tema “E 
seus olhos brilham, sorrindo, 
na certeza de um grande por-
vir”. Neste ano, a patronesse 
é a ex-secretária municipal de 
Educação, Dagma Inês Reinke 
Seibert.

TERÇA-FEIRA
Na terça-feira, às 8h15min 

tem a abertura e diálogo com 
Diogo Vargas sobre “Ser es-
tudante” – EEEM Guilherme 
Fischer. O público terá, às 9 
horas, momento para percor-
rer as bancas de livros e a mos-
tra cultural das escolas antes 
de iniciar, às 9h30min, a peça 
teatral “Entrevero Farroupi-
lha ”, do Grupo Luz e Cena, 
seguido de mais animação. À 
tarde, a feira abre às 13h15min 
e tem novo diálogo com Diogo 

ARqUIVO ARAUTO

Durante a Feira do Li-
vro serão anunciados os 
ganhadores do concurso 
de desenho e poesias. A 
votação popular será aber-
ta nesta sexta-feira. Será 
disponibilizado um link pelo 
Facebook da Prefeitura.

CONCURSO

AVISOS

Nesta segunda-feira, às 
13h30min, haverá reunião 
que trata sobre o Código Tri-
butário Municipal, na Câmara 
de Vereadores. Em fevereiro, 
a Prefeitura contratou uma 
consultoria com foco na mo-
dernização da gestão tributária 
com a Fundação Universidade 
Empresa de Tecnologia e Ciên-
cias – Fundatec. 

No campo da consultoria 
tributária, tendo em vista a 
incrementação da receita, o tra-
balho iniciou com a nomeação 
de uma Comissão de Acom-

panhamento para elaboração 
do novo Código Tributário 
Municipal, explica o secretário 
municipal de Finanças, Clau-
deomir Karnopp. A Comissão 
de Acompanhamento, com 
apoio dos consultores contra-
tados, realizou encontros para 
discussão de normas necessá-
rias à modernização da gestão 
tributária, tendo priorizado 
a atualização do Código Tri-
butário Municipal. O código 
atual foi elaborado em 1998.

O projeto em tramitação no 
Poder Legislativo consolida 

toda a legislação tributária em 
âmbito municipal e o trabalho 
desenvolvido em parceria com 
a consultoria prevê, ainda, a 
implementação do novo códi-
go, capacitação de servidores, 
estratégias de melhoria na 
comunicação entre o Fisco e 
os contribuintes e elaboração 
das normas complementares 
às novas diretrizes de gestão 
tributária.

O novo código estabelece 
quem é o responsável pelo pa-
gamento do tributo, forma de 
pagamento, isenções, anistias, 

como se dá a fiscalização, as 
penalidades e a forma como 
se administra o cadastro dos 
contribuintes.

A cobrança do IPTU, do 
imposto sobre serviços, do im-
posto de transmissão de bens 
imóveis, das taxas cobradas e a 
contribuição para a iluminação 
pública estão inclusas na nova 
legislação.

O foco não é o aumento de 
impostos, mas o estabeleci-
mento de regras claras para os 
contribuintes e o seu relaciona-
mento com o fisco municipal.

Vargas. Às 14 horas é o inter-
valo para visitação à feira e 
mostra cultural e 14h30min 
a peça “Entrevero Farrou-
pilha”, com o Grupo Luz e 
Cena, seguido de animação. 
A abertura oficial da Feira do 
Livro será às 19h15min, quan-
do ocorre a homenagem para 
a patronesse, Dagma Seibert. 
Às 19h45min tem a peça “Fa-
mília Gentil”, do Grupo Luz e 
Cena. Às 20h30min encerra o 
dia de feira.

QUARTA-FEIRA
Na quarta-feira, após a 

abertura, às 8h15min, tem 
o grupo ambiental com a 
peça teatral “Escravos da 
Liberdade” – EMEF São João 
Batista. Depois do intervalo, 
às 9h30min tem apresentação 

cultural do Colégio Medianei-
ra e 11h animação e visitação. 

À tarde, 13h15min tem a 
abertura seguida da apresen-
tação do Colégio Medianeira.
Às 15 horas novamente tem 
a peça teatral “Escravos da 
Liberdade” – EMEF São João 
Batista; e 15h30min a apresen-
tação da Ed. Infantil  da EMEF 
Nossa Sª da Glória.

QUINTA-FEIRA
Por fim, no último dia, 

quinta-feira, após a abertura, 
8h15min, tem narração de 
história com Sonia Dettenborn 
Luz. Após o intervalo para vi-
sitação, ocorre a apresentação 
do Coral Infantojuvenil de 
Vale do Sol, às 10 horas. Em 
seguida tem apresentação cul-
tural da EMEF Maria Prado.

À tarde, após a narração de 
história com Sonia Dettenborn 
Luz, às 13h15min, e visitação à 
feira, tem teatro: A Margarida 
Friorenta, da EMEF Daltro Fi-
lho, às 15 horas. Às 15h30min 
ocorre Sarau Literário – 5º ano 
- EMEF Felipe dos Santos e às 
16 horas se encaminha a últi-
ma visitação e o encerramento 
do evento, promovido pela 
Prefeitura e pelo SESC.


