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ATA DA REUNIÃO

Comissão Parlamentar de Inquérito - IPTU VERDE

(REQUERIMENTO 5624/2019)

Reuniu-se nesta Egrégia casa de Leis, no dia 15 de Outubro de 2019 às 16:24 horas,
na Sala de Comissões desta Câmara Municipal, a COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO (CPI), constituída nos termos do Requerimento nº 5624/2019, com
objeto, INVESTIGAR POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
2842/2017 — IPTU VERDE. 0 Presidente da CPI, Vereador Jean Corauci, dando
inicio a reunião agradece a presença do Vereador Membro da Comissão, Vereador
Adauto Marmita, e também aos que acompanham a reunião presencialmente e pelos
meios de Comunicação da TV Câmara, informa ainda que na reunião de hoje estará
AUSENTE justificadamente o Vereador Marinho Sampaio. Reiterando as
considerações e razões expressamente expostas anteriormente e em ato continuo o
Vereador Presidente desta CPI, Jean Corauci convida para contribuir com os trabalhos
os Munícipes, Sr. Ricardo Secaf, (RG, 74384442) e o Sr. Fábio Luiz Zampa, (RG
18.574.657—3), ambos em suas declarações puderam manifestar-se a cerca de
questionamentos feitos pelo Presidente da CPI, fatos com detalhamentos de
informações que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:05:35
a 00:17:55. Os convidados deixaram para ser anexados a ata dos trabalhos os
documentos comprobatórios dos protocolos feitos junto a Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto requerendo as isenções com base na LEI COMPLEMENTAR Nº
2842/2017 — IPTU VERDE. 0 Presidente da CPI, Vereador Jean Corauci, coloca
em deliberação a visita em diligência que acontecerá no dia 16 de Outubro de 2019, às
16:00 horas na Secretaria Municipal da Fazenda, para verificar em os procedimentos
adotados pela Prefeitura nos processos de pedido de isenção. Por Em, o presidente
desta CPI agradece a todos os presentes, encerrando a reunião. Sendo que a
respectiva reunião foi gravada integralmente sem edição em mídia audiovisual e
encontra-se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais
havendo, nem interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada às 16:46 horas,
da qual para constar, eu Thiago Cardoso Rosa, agente administrativo desta CMRP,
lavrei a presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente desta CPI.
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