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"POTIM —TERRA DO ARTESANATO" 

INDICAÇÃO N° 096!2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que realize 
estudos e adote as providências junto ao setor 
responsável, visando à prorrogação dos prazos para 
pagamento de acordos de parcelamento e 
reparcelamento de impostos, taxas, dívidas, tributos e 
acordos feitos pelos Munícipes junto à Prefeitura, 
considerando o atual panorama causada pela pandemia 
do Covid-19, que impactou o orçamento das famílias. 

AUTORA: Vereadora Valquíria Cristina de Freitas 
Bertulino 

O momento crítico pelo qual atravessamos, está sendo marcado por demissões em 
massa e fechamento de inúmeras empresas e microempresas. Praticamente todas as Cidades 
da nossa região, incluindo a nossa, atenderam prontamente às recomendações do Ministério 
da Saúde, a fim de combater a disseminação do Covid-19, adotando medidas que 
determinaram o fechamento de comércios, empresas e lojas que empregavam centenas de 
moradores de nosso Município. 

Tenho sido procurada por vários munícipes que relataram a dificuldade que estão 
enfrentando para passar por essa fase delicada, pois muitos perderam os empregos e não 
estão conseguindo manter suas despesas mais básicas, como alimentação e moradia. Com a 
perda da única fonte de renda, muitos entraram com o pedido de auxílio financeiro do Governo 
Federal, mas a longa espera está deixando-os de mãos atadas, não podendo arcar com 
algumas dívidas feitas a médio e longo prazo. 

Entendo oportuno que a Prefeitura Municipal conceda a prorrogação ou a extensão 
de prazos para pagamento de acordos de parcelamento ou reparcelamento feitos por nossos 
munícipes, possibilitando aos moradores se organizar financeiramente, até o fim da epidemia e 
o retorno à normalidade da economia. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que realize estudos e adote 
as providéncias junto ao setor responsável, visando à prorrogação dos prazos para pagamento 
de acordos de parcelamento e reparcelamento de impostos, taxas, dívidas, tributos e acordos 
feitos pelos Munícipes junto à Prefeitura, considerando o atual panorama causada pela 
pandemia do Covid-19, que impactou o orçamento das famílias. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 20 de Maio de 2020. 
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