
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 19 de novembro de 2018. 

Ofício n° 641/2018 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Legislativo o 
incluso projeto de Lei complementar que dispõe sobre a remissão dos débitos do imposto 
Predial e Territorial Urbano e Taxas Anexas, relativo ao exercício de 2018, incidentes sobre 
imóvel atingido por incêndio que especifica e dá outras providências. 

A proposta de Lei complementar ora apresentada, objetiva a remissão 
do IPTU e Taxas Anexas pertinentes ao exercício de 2018, do imóvel Localizado na rua 
Newton Prado, n° 58, em Taquaritinga, danificado em incêndio ocorrido no dia 04 de julho de 
2018. 

Tal, medida, pretende amenizar os danos causados à família da senhora 
Aparecida Pinotti, que para reconstruir seu patrimônio dependerá da ajuda de todos, 
inclusive do Poder Público Municipal. Na oportunidade apresentamos os documentos 
pertinentes, bem como o relatório fotográfico que comprova os danos causados do imóvel em 
questão. 

Esclarecemos que nos termos do § 1° do art. lO  Lei Municipal n° 4.124, 
de 12 de maio de 2014, a família poderá ser beneficiada com o Programa Bolsa Aluguel 
Social, que consiste na concessão de benefício financeiro destinado ao subsídio para 
pagamento de aluguel de imóvel de terceiros a famílias em situação habitacional de 
emergência, em razão de moradias destruídas ou interditadas em função de desLizamentos, 
inundações, incêndio, insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam o uso 
seguro da moradia. 

Seguros de que os senhores Vereadores saberão compreender a 
relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em regime de urgência, nos termos 
do art. 47 da LOMT, seguida da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos 
legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e 
respeito. 

Vaner ei • e arsico 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Rodrigo De Pietro 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga  
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