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CÅMARA MU州CIPAしDE CURUA

ESTADO DO PARA

CNPJ Noこ01。641.97O伯OOl"39
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PROJETO DEしEi NoOOl12021 - DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

DISPOE SOBRE A AUTORl

AO PODER EXECUTIVO

CONTAS REFERENTES A

AGUA QUE FORAM LANCADAS ATE

O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2O21「

O ve「eador do municfpio de Cu「ua, eStado do Pa「a, nO uSO de suas

atribuieOes legais' Submete a apreciacao da Cama「a MunicipaI de Vereado「es o

Seguinte PrQieto de Lei:

A鴫・ 1O - O pode「 executivo fica auto「izado a anistiar as contas 「efe「entes a tax含

de agua lancadas ate o dia 28 de feve「eiro de 2021, Sem quaIquer prejuizo as

informacoes fiscais do con面buinte.

Pa「ag「afo Unico‥ As cob「ancas seguem o c「onog「ama no「ma- a parti「 do diaTO「

せe〇円隠田Sendo aplicaveis todas as Iegislac6es vigentes a esse

aSSunt○○　　　　　　　　　ざ

Art・ 2O - A anistia aicancara todos os cont「ibuintes do municfpio do Cu「ua.

A巾30 - Esta lei entra em vigor imediatamente ap6s sua sancao.

」USTIFICATIVA

O 「eferido P「qieto de Lei pretende atenua「 os impactos da pandemia do

Coronavrrus na vida dos cidadaos cu「uaenses, eVit∂ndo′ aSSim‘ a inte皿PGaO

dos servicos de fo「necimento de agua, bem como句udara a da「 conti両dade a

a「「ecadacao para pe「mitir a manutencao deste sistema essencial de

abastecimento.

A recomendacao das autoridades pt制cas pa「a o 「ecoIhimento da

POPulacao em suas casas dete「minou um aumento substancial do consumo de

Se「Vicos essenciais′ justamente no momento em que, iguaImente po「 conta da

Pandemia, OCO「re um 「ebaixamento geraI de 「enda.
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CÅMARA MUNiCIPAしDE CURUA

ESTADO DO PARA

CNP」 No: 01.641。970伯001・39

Essa InlCIativa se to「na urgente e necessa「ia pa「a que se garanta a

dignidade dos cu「uaenses nesse momento de caIamidade pubIica・ Regist「e-Se

que o uso intensivo de agua pa「a higjene constitui 「ecomendacao basica na

PreVeneaO do Coronavf「us/ Covid-「9 por parte nao sO da Organizac急o Mundial

de Saude, maS de todas as auto「idades m色dicas e cientfficas.

Po「 isso contamos com o apoio dos nobres pa「Iamentares para ap「ovacao

do p「esente PrQjeto de Lei.

Sala das Sess8es da Cama「a MunicipaI de Cu「ua, 23 de feve「ei「o de 2021.

CIaudomiro Rodrigues Rabe10

Vereado「
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