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REQUERIMENTO nº 014/2020. 
 
Senhores Vereadores. 
Senhoras Vereadoras 
 

REQUEREMOS, na forma Regimental, após ouvir o Douto Plenário, que oficie a Prefeita 

Municipal para que em caráter de urgência suspenda a cobrança dos impostos, taxas, bem como, das 

multas e juros devidos sobre os mesmos, pelo período de seis meses, enquanto é analisado os aspectos 

jurídicos tributários do fato gerador da dívida sobre o ISSqn cobrado. Bem como, se faça a análise de 

negociação da dívida com o Banco da Amazônia, celebração de parcelamento tendo em vista a 

necessidade de permanência do Banco em nosso município. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente solicitação se justifica em virtude da informação da saída do Posto Avançado do 

Banco da Amazônia de nosso município, que expressou como argumentação para sua saída dessa 

forma abrupta, os vários anos em que a agência teve saldos negativos em virtude de pouca demanda e 

alta inadimplência, assim como, a recente cobrança de impostos no momento em que o banco vem 

tentando melhorar seu desenvolvimento. 

Cabe ressaltar, que além da necessidade de um estabelecimento bancário para o avanço do 

comercio, um banco na categoria do BASA, que implementa o fomento a agricultura e pecuária e 

fundamental para o desenvolvimento do município como o nosso. Além da, preservação da saúde e da 

vida de nossos cidadãos, que com sua saída mais uma vez estará em perigo constantemente com 

viagens a outros municípios para o uso de serviços bancários.   

 

Diante do exposto, rogo aos nobres Edis, que apoiem o presente Requerimento.  
 
Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 08 de junho de 2020. 

 
 

 
Doralice de Almeida Amaral 

Vereadora Presidente  
 
 
 

Rosineide Silva de Souza                                                                 João Santana de Carvalho Filho 
        1ª Secretária                                                                                             2º Secretario 

 


