
 

PROPOSIÇÃO Nº 028/2021                    Cruzeiro do Sul, 08 de março de 2021. 

 

 A Vereadora abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas Edis desta 

Câmara de Vereadores a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

 

Requeiro que seja viabilizado um estudo e concedido a isenção de tributos e taxas 

municipais, bem como anistia de multas e encargos, às pessoas jurídicas com funcionamento 

regular durante a fase de Bandeira Preta.   

Ainda, seja prorrogado vencimento do IPTU, alvarás e demais taxas municipais, haja 

vista o momento de extrema dificuldade financeira que assola a população, acarretando 

prejuízo aos contribuintes já que a indústria, comércio e prestadores de serviços são alvos de 

limitações no exercício de suas funções.  

Também, seja prorrogada a vigência dos alvarás sanitários que vencem em 2021, bem 

como o prazo para pagamento da Taxa Anual de Vigilância Sanitária ações para amenizar os 

impactos causados pela pandemia.  

Cumpre salientar a importância da reativação no município da Associação Comercial 

e Industrial de Cruzeiro do Sul (ACICS) sendo fundamental neste momento sua atuação 

reafirmando o apoio e defesa dos interesses de seus associados e demais comerciantes locais, 

na proteção das atividades por eles exercidas, que por certo, é essencial para cada um que a 

exerce, para cada família que dele é sustentada. 

Diante da pandemia de Coronavírus, o momento é de solidariedade e de utilização dos 

dons da sabedoria e da inteligência para que se encontrem soluções para o enfrentamento da 

crise, principalmente para empresas que vem recolhendo regularmente seus impostos 

municipais. 



Dentro de tal quadro, a empatia que unifica os quadros sociais em prol do inimigo 

comum, faz-se necessária à garantia de meios de subsistência àqueles abalados 

profundamente.  

Nesse sentido, as indústrias, comércios e serviços que estão impedidos de atuar neste 

momento, embora conjuguem esforços, respeitando as regras de distanciamento social 

trazidas pela fase mais agravada da situação – bandeira preta – necessitam de auxílio capaz ao 

suporte e sobrevivência, mediante atuação efetiva do Poder Público  

Certa de ter a aprovação dos demais pares. 

             

 

     DAIANI MARIA 

Vereadora e Líder de Bancada do MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 


