
 

                                                   
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
CASA DE EPITÁCIO PESSOA 

GABINETE DA DEPUTADA POLLYANNA DUTRA 

REQUERIMENTO Nº________, DE 2021 

(Da Sra. Pollyanna Dutra) 

 REQUEIRO, nos termos do artigo 112 e seguintes do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja encaminhada manifestação desta Casa ao 
Excelentíssimo Senhor João Azevedo Lins Filho, Governador do Estado da 
Paraíba, solicitando a tomada de medidas para viabilizar a renegociação fiscal do 
IPVA de proprietários de motocicletas do estado da Paraíba. 

JUSTIFICATIVA 

  

 A crise econômica vivenciada pelo Brasil nos últimos anos, potencializada 
pela pandemia da Covid-19, atingiu frontalmente a população paraibana, notadamente 
as classes mais baixas, que, com a redução da renda auferida e incremento do preço de 
itens essenciais, passaram a enfrentar sérias dificuldades para o adimplemento de 
determinadas obrigações, como o pagamento de tributos como o IPVA.

Nesta senda, também não se ignora que as motocicletas, veículos de valor 
mais acessível para a população, são meios de locomoção essencial para as famílias 
paraibanas e muitas vezes instrumentos de trabalho de muitos cidadãos do nosso estado. 
Pelo exposto, a regularização fiscal de motocicletas com IPVA atrasado nos últimos 
anos é medida de fundamental importância para muitos cidadãos, que neste momento se 
vêem impossibilitados de fazê-lo.

Ressalte-se que tamanha importância de tal medida também já fora 
demonstrada em requerimento da Câmara Municipal de Catolé do Rocha (Req. Nº 
1942019), o qual ratificamos nesta oportunidade, reforçando as demandas formuladas, 
para renegociação das motocicletas com IPVA atrasado com dispensa e redução de 
multas, juros e acréscimos legais e, nos casos em que o veículo esteja atrasado a mais de 
cinco anos, a cobrança de um único ano.
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Diante do exposto, e pela relevância da matéria solicito o atendimento do 
presente requerimento ao Excelentíssimo Governador do Estado, em favor da promoção 
de melhores condições à população paraibana. 

 

POLLYANNA DUTRA 

Deputada Estadual


