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Gabinete do Vereador Andrei de Sousa Furtado 

Ao 
Exmo. Sr.: 
Francisco Bezerra de Lucena Feitosa 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
BREJO SANTO - CEARA " 

O vereador que esta subscreve, no uso das atnbuicoes que lhe sao conferidas 
l.eqislacao Vigente, apresenta a seguinte propositura: 

INDICA<;AO N°. 065/20 

Indico a Exma. Sra. Prefeita Municipal que Conceda isencao do IMPOSTO 

PREDIAL.: e TERRITORIAL URBADO (IPTU), sobre im6vel integrante do 

patrlrnon!o de pessoas cadastradas no BOLSA FAMILIA e tarnbern os 

rnlcroempresartos cadastrados no MEI (MICROEMPRESARIO INDIVIDUAL) .. 

DA JUSTIFICATIVA 

O projeto de lei em foco destina-se a conceder a isencao do IPTU (Impasto sabre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana), impasto de competencla municipal, aos cidadaos 
cadastrados no BOLSA FAMILIA e rnicroempresarlos, que foram afetados pela pandemia do 
COVID-19. 

O Impasto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU em diversas localidades 
do pals, possui custo elevado, devendo o Municipio, atraves de seus legisladores, demonstrar 
a devida preocupacao com os munlcipes que sao acometidos pela queda de renda, devido ao 
lockdown e pela restricao de ire vir, acometida pelas acoes de prevencao da propaqacao do 
COVI D-19, prejudicando a rnanutencao econornica e a subslstencla de todo o g,rupo familiar. 
Devido a estas condicoes peculiares e, igualmente, pelas dificuldades financeiras que estes 
cldacaos passam, o pagamento do IPTU configura mais uma preocupacao para o cidadao, 
que ja sofre demasiadamente com a falta de renda, uma vez que nao efetuando o pagamento 
do tributo, o cldadao convive tarnbem com a possibilidade da perda de seu im6vel diante de 
um processo judicial. 

Pensando nisto, entendemos que e dever do Municlpio amparar toda a populacao nele 
residente, vindo este Projeto de Lei cumprir esta func;ao social de socorrer essa parcela dos 
cidadaos de nossa cidade. 

Brejo Santo, 11 de 
feverei- ro_,d,__,_2_:i. L � ,:t J 

i de Sousa Furtado 
VEREADOR 
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