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JUSTIFICATIVA 
 

Tenho a honra de encaminhar a esta casa, a fim de ser submetido ao exame e 
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva dispor 
sobre a remissão parcial dos tributários do Imposto Predial e Territorial Urbano 
- IPTU, em 30% (trinta  por cento) sobre o valor unitários de metro quadrado 
de construção e de terreno, para os imóveis localizados nos bairros do Jardim 
Diamante, Vista Verde, Jardim Rodolfo, Jardim Florida, Jardim Americano, por 
se tratarem de bairros limítrofes as empresas geradoras de alto nível 
poluentes:  
 
Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás, Refinaria Henrique Lage – Revap, e 
Consigaz Distribuição de Gás, localizadas na zona leste de São José dos 
Campos. 
 
Esta se faz necessária para contrapor os prejuízos causados pelas empresas 
supracitadas, como por exemplo: trafego intenso de veículos pesados, geração 
de ruídos, emissão de partículas na atmosfera, auto índice de odor, risco e 
danos físicos, à saúde e ao meio ambiente como um todo, proporcionando 
assim constante apreensão e desconforto aos moradores circunvizinhos 
destas. 

Diante dessa constatação, é com veemência suplica que venho a esta casa 
pedir aos nobres colegas que tenham a empatia com a referida questão e 
aprovem com louvor esta lei que aqui apresento. 

Contudo, levando-se em conta, que a adoção dessa medida pode se 
apresentar algum impacto financeiro no orçamento do município, mesmo que 
se trate de um número reduzido de situações, dada a proporção de nossa 
cidade, ainda assim me parece razoável que, no caso, seja autorizada a 
remissão parcial deste tributário aos proprietários dos imóveis localizados nos 
bairros supracitados. 

Nessas condições, estando evidenciadas as razões que embasam a iniciativa 
e demonstrado o seu relevante interesse público, conto com o aval dessa 
Colenda Casa de Leis. 

Na oportunidade, renovo meus protestos de apreço e consideração. 
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