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Livros e arte envolvem estudantes

Audiência pública analisa novo Código Tributário

Contato com 
publicações, 
apresentações 
culturais e mostra 
de trabalhos foram a 
tônica da programação

Kits de livros e gibis estão entre as sensações de vendas na feira
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Foram três dias para 
reforçar a integração 
entre estudantes e co-

munidade ao mundo literá-
rio em mais uma edição da 
Feira do Livro de Vale do Sol, 
realizada na Comunidade 
São José, no centro. Iniciada 
na terça, a programação foi 
encerrada nesta quinta-feira, 
e contou ainda com diversas 
apresentações culturais, peças 
de teatro e a mostra de tra-
balhos das escolas de forma 
paralela à feira. Assim, além 
de percorrerem as bancas de 
livreiros, os visitantes podiam 
conferir a culminância de 
projetos evidenciados pelos 
educandários do Vale.

Foi o caso da Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental 
São João Batista, que formou 
uma mesa colorida com seus 
brinquedos confeccionados 
a partir de lixo reciclável. O 
projeto é desenvolvido ao 
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Na última segunda-feira, 
dia 7, o Poder Legislativo 
realizou audiência pública 
para discutir o novo Código 
Tributário do município de 
Vale do Sol, que possui 569 
artigos e anexos, 240 páginas 
a serem analisadas. 

Conforme o presidente 
Vanderlei Martin, cabe ao 
Legislativo decidir quando há 
necessidade da participação 
da comunidade no processo 
de decisão sobre assuntos 
de interesse público, como 
é o caso do projeto de lei 
complementar que trata do 
novo Código Tributário de 
Vale do Sol. “A fixação de 
tributos mexe com a vida 
dos vale-solenses e não pode 
a comunidade dormir com 

um Código Tributário e no 
outro dia acordar com novos 
tributos ou com aumento de 
valores.” Uma das alterações 
previstas no novo Código Tri-
butário é a cobrança de uma 
taxa de coleta e destinação 
de resíduos sólidos (coleta 
de lixo). No ano de 2018, o 
município investiu o valor de 
R$ 435.531,46 para recolher o 
lixo e arrecadou R$ 61.753,57, 
considerando que, atualmen-
te, a taxa é cobrada apenas da 
área urbana. No novo código 
está prevista a cobrança da 
Taxa de Coleta de Resíduos 
na zona rural onde há efetiva 
coleta, porém cobrança do 
valor mínimo, já que a taxa é 
devida pela prestação do ser-
viço efetivamente realizado. 

Martin ressalta que o novo 
Código Tributário não intro-
duzirá mudanças em relação 
aos atuais valores praticados 
no Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), pois 
esse depende da aprovação 
da nova planta de valores de 
terrenos e construções, e no 
imposto sobre a transmissão 
de bens imóveis (ITBI).

Além disso, o projeto de 
lei busca ampliar os critérios 
pessoais para concessão do 
benefício da isenção, atingin-
do, além dos atuais benefi-
ciários, pessoas portadoras 
de moléstias graves, dentre 
outras hipóteses não contem-
pladas atualmente.

Está proposta também a 
criação de taxas da inspeção 

Lixo vira brinquedo na EMEF São João Batista

longo do ano, todos os anos, 
conta a vice-diretora, Simone 
Emmel. Aliás, com direito a 
Gincana Ambiental, em que 
as equipes montam mascotes 
a partir destes materiais. As 
famílias são convocadas a par-
ticipar doando lixo reciclável à 
escola, que por sua vez, vende 
e soma recursos. 

As alunas Sthefany Mat-
theis, do 9º ano, e Suelen Les-
sing, do 7º ano, estavam ex-
plicando o projeto na manhã 
desta quarta-feira, entusiasma-
das com todos os brinquedos 
que foram feitos a partir do 
lixo. Sem contar nos recursos 
que a escola soma com aquilo 
que seria descartado. No fim 
do ano, acrescenta a vice-
diretora, o engajamento das 
famílias acaba revertendo em 
uma viagem, uma forma de 
recompensar pelo esforço e 
integrar a comunidade escolar.

Nesta quarta, um dos des-
taques foi a apresentação cul-
tural do Colégio Medianeira, 
de Candelária, que trouxe 
dezenas de alunos para Vale 
do Sol. Além daqueles que 
estavam cantando e interpre-
tando no palco, outros esta-
vam percorrendo as bancas 
e fazendo compras. Monique 
Castaman e Gabriele Mohr, do 
5º ano da Escola Medianeira, 
eram exemplo disso. Estavam 

ansiosas para dedicar tempo à 
leitura das novas aquisições 
da turma da Mônica, em 
formato de quadrinhos. “Eu 
amo gibi”, disse Monique, 
feliz da vida por ter aumen-
tado sua coleção. Já a livreira 
Susana Blank, de Vera Cruz, 
comentou que os gibis e de-
mais livrinhos com giz de cera 
ou kits promocionais fazem 
sucesso entre os estudantes. 
Unem preço acessível e perso-
nagens atrativos para diversos 
públicos.

Audiência pública buscou explicar detalhes do projeto

sanitária animal. Martin men-
ciona que é de grande valia 
a comunidade conhecer os 
tributos de competência do 
Município, os fatos gerado-
res, quanto deve ser pago, 
como são calculados juros, 

multa, correção, quais casos 
em que o pagamento pode ser 
dispensado, além de outras 
medidas, e discutir com os ve-
readores para que o processo 
seja transparente e atenda aos 
interesses públicos.
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