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  A Unidade do SIM Móvel, entregue pelo prefeito Oswaldo Barba na semana passada, está
atendendo desde segunda-feira (30) e vai até a próxima sexta-feira (4), das 9 às 12h e das 13
às 16h, a população da região do Santa Felícia.

O atendimento está sendo feito ao lado da Administração Regional, rua Candido de Arruda
Botelho, nº 1.648. Só nos dois primeiros dias foram atendidos 40 contribuintes, que procuraram
o SIM Móvel para consulta de débitos, parcelamento de IPTU, consulta de processo de alvará
de funcionamento e informações sobre Micro Empreendedor Individual (MEI), entre outros.

Paulo Almeida, secretário de Fazenda da Prefeitura, ressalta que o Sim Móvel coloca à
disposição dos contribuintes todos os serviços prestados nas unidades fixas do Centro, Vila
Prado e Cidade Aracy.

“Com a implantação do SIM Móvel nós queremos ficar mais próximos da população,
oferecendo serviços de qualidade, além de diminuir as filas nas unidades fixas. Nesta unidade
os contribuintes podem tirar suas dúvidas sobre tributos, consultar processos e muito mais”,
revelou Almeida, lembrando que no SIM Móvel os contribuintes não podem fazer o pagamento
dos tributos.

Aprovação
A arquiteta Michely di Genova Parciasepe, moradora do bairro Planalto Paraíso, disse que a
iniciativa da Prefeitura na implantação do SIM Móvel foi excelente, já que disponibiliza o serviço
próximo à casa das pessoas. “Tenho que ir pelo menos uma vez por mês à unidade do SIM no
centro da cidade. Com o SIM Móvel aqui perto da minha casa foi muito mais fácil, já que traz
comodidade, praticidade e rapidez. Nem tem fila, e isso é bom”, finalizou Michely.

Para o morador do bairro Santa Felícia, Antonio da Silva, que procurou a unidade do SIM
Móvel para ver a situação de um parcelamento de IPTU, foi uma coisa muito boa o que a
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Prefeitura fez com a implantação desta unidade móvel. “O atendimento aqui é muito bom, o
pessoal atende bem e a gente não demora. Só de não precisar ir ao Centro para ver a nossa
situação já é uma grande coisa”, concluiu Silva.

Campanha de Natal
Os contribuintes que estão com o IPTU de 2009 quitado podem fazer a troca dos cupons para
participar da campanha Natal Premiado, uma parceria da Prefeitura com a Acisc, na unidade
do SIM Móvel. Neste ano a campanha vai sortear 1 carro gol 0Km e 5 motos Dafra 150cc 0Km.
O sorteio acontece no dia 24 de dezembro às 13h na praça Maria Apparecida Resitano
(Mercado Municipal Antonio Massei).
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