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.,\cresccnta dispositivo a Lei n" 5.321, de 30,9.2009
(R.cgulanrcnta a incidência e o lançamento do IPl l- para os

imór,eis urbalos do rlunicípio de Cascavel c dá outrns

pror.rdências).
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Â Cârnata NItrnicrl>al rle Cascavcl, Estatlo clo Pataná, lptova

Àrt. 1" Acrescenta o Inciso IX ao art. 21 da Lci n" 5.321, de 2009 que passa a vigotar com a

seguinte redação:

"IX - irntiveis tle propriedades de contÍibuintes propriet/rrio ou que possucm moranclo
na imór,el, côr.rjuges ou ftlhos, pai, tnic o pÍrÍclltcs irtó o tcrceilo grau. quc estejam em
ürtamento e acomctidos pela Neoplasia N{aügna".
"a) o contribuinte dcvera comprovar a enfelnidade c quc está cm üatâmcnto, por mclo
tle laudo méclico forncciclo pelo Sistema Unico dc Saúde - SLIS".

Àrt. 2" Os conu'ibuintcs cluc prctcndcnr sc beneltciar com isençào uibutária conccdida nos

tcrmos do art. 21, IX cla l,ei n" 5.321,, dc 2009 devcrio atcnder os rcqr.tisitos exigidos pelos Incisos I, II,
III, IV, do art. 21, be rn c(»rro '.ro <1uc de tcrmina o art. 23 caput da n:esn-ra lci.

,'\rt. Jo l)rra atcndcr a possivel tcnúrlcia cle receita cotr.r n ampliaçào da iscnçào tril:utárta
conccrlida no art. 21, IX da Lei n" 5.321, da 2009, serri utüzad,.r u esúnatir.t e cotnpensaçào da renúucia
previstrr no Ànext.r II I\'Ictâs I'iscâis ch l.ci n' 6.779,de 2017, para o cxetcício financcúo dc 2019.

Att. 4" I-lsta lci entra em vigor na data dc sua pubiicação ofrcial, com seus efeitos a parü de

1" de janeiro de 2019.

Palácio Josó No.es Formighieri, 66" aniversário de Cascavel
t,m 20 de rgosto de 2018
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À proposta legislat-iva rluc coloco em análisc tem a finalidade dc coritribuir com pessoas

que cstio acomcridas com a docnça Neoplasia l\'Ialigna, e que csteia sm úÍrtamento. I)oença essa que
infeüzmentc, leva a óbito muitns pcssoas.
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Há em r-igor cm âmbito nruniciptl a Lei n" 5.321, de 2009 quc conceclc r.átios

bencfícios tlbutários a contribuintcs corn balra carôncia social c quc percebcm até dois salirios
mírimos. Ou seja, esta lei já concedc iscnçôcs tributárias c aprcsent:r os tespccúr'os instrumentos de
compcnsaçiro e de estima cle uma possível tcnirncia dc receita,

Ilntcndo que não havetii um grande impacto nâs receitrs municipais, e aincla, estará

contribuinclo pâra quc pcssoâs carcntcs, quc ârcam com dcspesas altíssimas com essc tipo dc

trâtâmcnto, por vátios fatores, tenham um bencftcio mâiot cnqunnto perdurar o trâtâmcnto. .[usta essa

situacão e que vcfir âo encorltro das políúcas púb)-icas prcgadrrs pelo Poder l]xecutivo N{unicipal.

No mérito ó salutar apontâÍ que cssa doença é o rnal dt., sóculo, ceifando milhares de

pcssons e deixando fanúias intciras enuistecichs. Segundrl dados da Llniào Ocste Paranaettsc dc
Estudos e Combate ao (lâlccr - Llopcccanr, aponta â existêncin de mais dc dois mil pacientcs com a

Ncoplasia trlaligra, fato esrc cluc chamr a atcnçrio parx o llto dc quc cabc ao Podcr Público \lurucipal,
ülplantar mccüdas selutates e viár,eis qllc possam ajudar essa pcsso'.rs. IJ utnl rlessas mccüdas, lpcsar de

screm "temprrrári:rs", é a conccssiio dl iscnçào do ll)f L pxrx esses contribuiutcs uos termos da lci.

,\ Ncc.rphsia Illaligna é ur-rr tipo dc câncer clue coln ()utr() tipo, se tlilgrosticado a tempo
c com triltâmcnto médico adecluadr.r, pocle tcr cuta, porém, semprc alcrtando qrie cssâ doenca além de

ccifat r.idas, at-inge psicologiclrmente, () ceio famüt como utn todo.

Devido a importância da matéria colocada a delibcraçào dc Vossas llxcclências,
Espcro, pois, contrr com a apror-nçio.
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