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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, Art. 246, 

ouvido o Plenário, REQUER a Mesa Diretora tendo em vista o não atendimento a convocação desta Casa 

para que as suas excelências Lauro Pereira Leite, Secretário Municipal de Finanças, Antonio Junior da 
Silva Sobrinho, Diretor Municipal de Tributos e representante da Empresa W GER, para que compareça na 

Sessão Ordinária a ser realizado no dia 1º de julho de 2016, a fim de prestar esclarecimentos sobre 

cobrança de IPTU, exercício 2016, que seja reiterada convocação ao Secretário e ao Diretor de Tributos 

para comparecem na Sessão Ordinária a ser realizada no dia 11 de julho de 2016, para prestar 

esclarecimento. 

 
Requer ainda, que seja solicitada apresentação de documentos relacionados a:  

 Dia do início do mapeamento via sistema satélite das casas; 

 Quais os bairros que foram catalogados, cadastrados e os que faltam passar por esses 

procedimentos; 

 Qual o percentual que estão sendo utilizado sobre o valor venal do imóvel para o 
calculo do IPTU. 

 Arrecadação do Município no exercício de 2016, que possibilita aquisição de prêmios 

para melhorar/aperfeiçoar arrecadação do IPTU, de que trata o Projeto de Lei nº 

015/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita nesta Câmara. 

 A planta genérica do Município.  

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato do clamor de contribuintes querendo saber se 

haverá aumento na cobrança do IPTU com relação ao valor pago no exercício de 2015, e ainda se essas 

premiações não vão interferir no aumento do IPTU, diante desse clamor entendemos ser necessária uma 

explicação a esta Casa para que possamos esclarecer aos contribuintes se realmente este aumento está de 

acordo com o Código Tributário Municipal. 
   

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de julho de 2016. 

 

Vereadora Edvania Martins “Diva” - PMDB  
 

 


