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Ipiranga do Sul

Município se destaca em
índice de desenvolvimento

A Fundação de Economia e Estatística (FEE) divulgou na quarta-feira (21), o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) do
Rio Grande do Sul e dos 497 municípios gaúchos de forma individualizada, relativo ao ano de 2015.
O município de Ipiranga do Sul,
ocupa o 2º lugar no Alto Uruguai,
subindo uma posição referente
aos dados de 2014. A média de
0,839 é maior do que a estadual
que ficou em 0,751.
Na classificação total do Estado,

o município avançou três posições
referentes aos dados de 2014, ocupando a 7ª posição no ranking.
O prefeito Mário Luiz Ceron,
afirma que pesquisa confirma o
trabalho da comunidade e os investimentos realizados em educação e saúde. “Em 2014 ressaltei
que continuaríamos trabalhando
para aumentar nossos índices,
essa é a resposta que temos, mas
queremos crescer ainda mais no
ranking”, destaca o chefe do Executivo.

Paulo Bento

Servidores e secretária de
Educação participam de formação
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Formação foi promovida pela Famurs em Porto Alegre

No Alto Uruguai, município ocupa 2° lugar, no Estado 7°

Na quarta-feira (21) servidores da prefeitura de Paulo Bento
participaram de formação em
Porto Alegre, sobre integração
tributária. Além dos funcionários
públicos, Vanderson de Albuquerque, Tiago Luís Saúgo, a secretária de Educação, Valquíria
Barbosa Cruz, também esteve
presente.

A iniciativa visa formação
para a recepção do Programa
de Integração Tributária (PIT)
nos municípios. O evento foi
promovido pela Federação das
Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul (Famurs).
“A capacitação abordou
diversos temas, entre eles podemos destacar a formação do

índice do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) através
do valor adicionado, a influência da área do município, o número de população, o número
de propriedades rurais, produtividade rural e o programa de
integração tributária” destaca
assessoria.

