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INDICAÇÃO 07/2017 
 

Rafael Auler, Vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, vem 
encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 165 do Regimento 
Interno desta casa, INDICAÇÃO, ao Poder Executivo Municipal, para que seja realizado 
um estudo com vistas a ampliar a concessão de incentivos, proposta pelo Projeto de Lei 
133/2017, em tramitação nesta Casa Legislativa, aos interessados em construir 
empreendimentos imobiliários e novos loteamentos. 

 
Da mesma maneira que a construção pavilhões industriais são primordiais para a 

atração de novos empreendimentos ao Município e com isso gerar novos postos de 
trabalhos, importante também se faz a concessão de incentivos para que o mercado da 
construção civil continue mantendo os atuais postos existentes. Para tanto, 
encaminhamos esta indicação, visando sugerir ao Poder Executivo especial atenção a 
esta área tão importante de nossa economia, que tem sofrido com as crises econômicas 
dos últimos anos. 

 
A concessão de incentivos tais como Desoneração no Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), durante a execução da obra, em 
terrenos que receberão construções novas; na Taxa de Licença para a Execução de 
Obras, seja para reformas, ampliações de construções ou edificações novas; na Taxa de 
Aprovação do Projeto de Construção Civil; e nas Taxas de Emissão de Certidões; e 
isenção da cobrança de ITBI, na regularização da primeira transação do imóvel; 
Realização de serviços de máquinas, para terraplanagem e infraestrutura do lote, 
certamente trariam grandes empreendimentos para a cidade e consequentemente 
ajudariam no aquecimento do mercado da construção civil e na economia local. 

 
Nestes termos peço deferimento. 
 
Feliz, 16 de outubro de 2017. 
 
 
 

Rafael Auler 
Vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 


