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Considerando que no ano de 2018, a Prefeitura através da Coordenadoria
de Administração Tributária emitiu notificação para aproximadamente 33 mil contribuinte
que tiveram seus imóveis apontados pela fiscalização aerofotogrametria;
Considerando que as referidas notificações foram baseadas em
informações coletadas através de aerofotogrametria realizada pela empresa Tecnosig ;
Considerando que destas 33 mil notificações, grande
contribuintes ingressaram com pedido de Revisão do IPTU Complementar;

parte

dos
r~
f··
···.\

Considerando que diversos contribuintes notificados, têm procurado nosso tr::
gabinete reclamando que decorridos mais de 6 (seis) meses de protocolos referentes á ~:
recursos solicitando revisão ao município sem que com isto tenham qualquer informe :?:
sobre o mesmo·
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Considerando que tanto o gabinete quanto os contribuintes, por diversas ~!
vezes tentaram contato com a empresa Tecnosig através do telefone 3461-3675, 8
fornecido pela Prefeitura, sem que tenha havido qualquer sucesso nas ligações;
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Considerando que em contato telefônico com o setor responsável da ~~
Prefeitura sobre o insucesso nas ligações, está por sua vez ressaltou que por diversas ~
vezes também tentou tal contato e não obteve êxito;
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Considerando ainda mais, que o próprio setor responsável da Prefeitura não ~~
soube informar qual o endereço sede da Tecnosig em Araraquara.
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Requeiro, á Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que nos informe:
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1) Qual a quantidade de contribuintes entraram com o pedido de revisão do
IPTU Complementar?
2) Destes quantos já tiveram sua propriedade visitada "in loco "?
3) Qual a previsão de termino destas visitas?
4) Como estão sendo encaminhados/distribuídos esses pedidos?
5) Dos contribuintes visitados, em números quantos tiveram seu pedido
deferido e quantos indeferidos?
6) Qual o prazo para finalização e resposta aos contribuintes?
7) Qual o telefone e endereço da empresa Tecnosig?

Araraquara , 24 de junho de 2019.
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José Carlos Porsani
Vereador PSDB
J.,
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