
. pelos 2 [dois) membros designados pela Portaria n 444“
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às 15 (quinze) horas do dia 18 de mercia de 2021, na Prefertirg,,,€niclpial,de Baixo Guandu situada à Rua Fritz von Lutzow, n'. 21"),I

Centro, neste município, reuniram- [se os servidores que, atíei,'enterconiiaoem a Junta de Impugnação Fiscal (JIFi, para Sessão:| | H |

[liªrtiratii previamente comunicado, tendo o. quorum completado

i.,ii djtiidn, “hilo ; Sessão Ordinária para deliberar sobre os processos
Drdinãria. A presidenta, Crislaine Cristina da Silva, cumprfi
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abaixo especificados.. cornio nome dos respectivos relatores'iªr “ºf ª“
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“digª!“?!— , r,,
_ “'g|“,f,;,,i, eletprai, Márcia de Oliveira Dias Carneiro. - 1 "- hªll-

Processo nº: 1359-2020 -' iª- si.—aesgan n' usos/2021
Reduerente: Sind. Trab. Rurais de Baixo Guandu 'Éequorente Esdras Mark Wagner

Assu nto: Impugnação ISS ªssunto. PrescriçãoDecisão: improcedente ,, ecrsao Procedente
.+,. *

PEcesso n':1254l2021

dã :

,,Relator: Filipe Luz Freitas Muller
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Processo n': 11132021
Requerente: Djalma Pereira dos Anjos ' ..
Assunto: Prescrição
Decisão: Procedente

quarenta: Nilza Procopio de Aguiar

,unto ÍPrescrição"Jil-

%,?ÍSIÉDZ, fiª'arclaln'ien'ce procedente
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Processo n“: 080372021 Pfolcesso n': 155132021

':i
,,Tll'l5:

".l

,,,],ra':

JM

!
, .

Requerente: Carmem Gomes da Silva iii ., ERÉQUETEEItE Itamar MarcelinoAssunto: Prescrição “r, ,l'lnssunto Prescrição
Decisão: Procedente ,,, liiêcisão'Procedente. ' ' :::-3511“. "Processo n':1412f2021 ' ª ' Processo -':n 1434/2021

Requerente: Emiliana Nogueira Dariva ,í Éh“ ifequerente: Elias da Silva GarciaAssunto: Prescrição iªissunto: Prescrição
Decisão: Procedência Decisao Procedente.. rr ] *

Processon 166132021
,, Rehuerente Juliana dos Reis Pinto

iii, As'sunto': Prescrição
_, ,; ,Decisão: Procedente:, .EiE:

Apos manifestação e discussão, os processos foram decidrdoSipor unanimidade de votação nos termos acima. Prossegurndo,a

Presidente recolheu os processos supramencionados & designçiu, KAID. AMÁRAL GARCIA para dar ciência aos interessados das

decisoes proferidas, Nada mais havendo a tratar, deu por ªhdãiíªdª a reunião e lavrou a presente ata, que segue assinada peloli
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Apos assinada, esta ata será publicada no site da Prefeitura Milnlcipal de Baixo Guandu/ES para dar publicidade aos atos da Junta
de Impugnação Fiscal iJiFi, bem como para dar ciência a todoslios, interessados.
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