
O ve「eado「 do munic「Pio de Cu「ua, eStado c10 Para, nO uSO de suas

at「ibuic6es Iegais, Submete a apreciacao da Cama「a Municipal de Vereadores o

Seguinte PrQjeto de Lei:

Art. 1o - O poder executivo fica auto「izado a anistiar as contas 「eferentes a taxa

de agua lancadas ate o dia 28 de feve「ei「O de 2021, Sem quaIque「 P「句ufzo as

info「ma印es fiscais do cont「ibuinte.

Par勾rafo Unico: As cobrancas seguem o c「OnOg「ama nOrmaI a parti「 do dia Ol

de marco de 2021, Sendo aplic台Veis todas as legislacOes vigentes a esse

aSSun書〇°　　　　　　　　　　ざ

Art. 2O - A anistia alcanGara tOdos os cont「ibuintes do municfpio do Cu「u五・

An. 3○ ○ Esta lei ent「a em vigor imediatame爪e aPds sua san仁和.

」USTIFtCATIVA

O 「efe「ido P「Qjeto de Lei p「etende atenua「 OS impactos da pandemia do

Co「onavirus na vida dos cidadaos cu「uaenses, eVitando, aSSim, a inte「「upcao

dos servicos de fomecimento de agua, bem como ajudara a dar continuidade a

ar「ecadacao pa「a pe「miti「 a manuteneao deste sistema essenciai de

abastecimento.

A recomendacao das autoridades pl]bIicas pa「a o 「ecoIhimento da

POPulacao em suas casas dete「mi=Ou um aumentO Substancial do consumo de

Servicos essenciais, justamente no momento em que言guaImente po「 COnta da

Pandemia, OCO「re um rebaixamento ge「al de 「enda.
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Essa iniciativa se to「na u「ge∩te e necessa「ia pa「∂ que 5e ga「a巾∂ ∂

dignidade dos cu「uaenses nesse momento de calamidade pl輔ca. Regist「e-Se

que o uso intensivo de約ua pa「a higiene constitui recomend印轡o b轡sica na

P「eVenCaO do Co「OnaVfrus/ Covid・1 9 por parte nao s6 da Organizacao MundiaI

de Sal]de, maS de todas as autoridades medicas e cient「ficas.

Po「 isso contamos com o apoio dos nob「es pa「Iamenta「es pa「a ap「ovaGaO

do presente Prqieto de Lei.

Sala das SessOes da Cama「a Municipal de Cu「ua′ 23 de feve「ei「o de 202l.

Claudomi「o Rod「igues Rabe10

Ve reado「
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