Ofício nº 02/2020.
Curitiba 14 de maio de 2020.

À Vossa Excelência Senador Davi Alcolumbre

Assunto: PROJETO DE LEI Nº 2424/2020 Senado Federal que dispõe sobre a
concessão de linha especial de crédito
para profissionais liberais, que atuem
como pessoa física, durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo
Decreto legislativo nº 06, de 20 de março
de 2020.

Vimos através deste solicitar em CARÁTER DE URGÊNCIA, o apoio para a aprovação do
PROJETO DE LEI N° 2424/2020 que DISPÕE sobre a concessão de linha de crédito especial
para profissionais liberais, que atuam como pessoa física, durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. O auxílio emergencial
através da liberação de linhas de crédito, em defesa dos Cirurgiões - Dentistas Autônomos,
os quais, por NÃO SE ENQUADRAREM nas prescrições e requisitos legais para acesso às
medidas de apoio econômico e financeiro até agora instituídas, estão sem condições mínimas
de subsistência, diante da substancial redução de suas atividades em praticamente todo o
território nacional, limitada exclusivamente a atendimentos emergenciais, mesmo assim
submetidos a risco máximo de contaminação pelo Covid-19. Há de se ressaltar, o enorme
impacto econômico decorrente da quase que TOTAL PARALISAÇÃO das atividades dos
Cirurgiões-Dentistas Autônomos, profissionais da mais alta importância na promoção da saúde
dos brasileiros, que não estão igualmente conseguindo mais suportar a situação e manter
milhares de empregos em todo o País. Diante deste quadro, o Movimento Help Odonto, que,
nesta data já apresenta mais de 83.000 (oitenta e três mil) decorrentes de um abaixo assinado
online, referendam a importância deste pleito.
Contando e confiando na sensibilidade de V.Ex.ª na adoção de medidas que visem a inclusão
dos Cirurgiões-Dentistas Autônomos, ao acesso ás linhas de crédito especial pelos Bancos
Oficiais, em forma e finalidade similares aos termos estabelecidos na Resolução nº 4.7988/2020,
do Banco Central do Brasil. Certo de V. especial atenção e pronto atendimento, aproveito para
expressar os votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,
Dr. Luis Fernando Braga
Coordenador Movimento Help Odonto
Email: movimentohelpodonto@gmail.com
Tel: (41) 99182-2031

