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CÂMaNN DE VEREADoRES. IÂvRAs Do sUI,

RECEBrDoEM O(a tü8 tL,
EM ú

Senhora Presidente,

Os Vereadores signatários
forma regimental, seja reiterada a INDICÁÇÃO

requerem após ouvido o Plenário, na

027/2021, ao Chefe dc Poder Executivo
Municipal - Secretaria Competente, a qual trata do

*Qae seja estudada a do Poder Erecutivo Municipal
encaminhnr à Câmara de Vereadores, PROJETO LEI no sentido de CRIAR O FUNDO
MT]NICIPAL DE APOIO AS ESTRÁDÁS R DO MUNICÍPru _ FUNDESTRADÁS .

das estraclas vícinais, conforme MinuÍadestinado à recuperação, melhoria e

ürtgtu.

JUSTIFICATTVA:

Esta matéria fbi apresentada

por unanimidade e, após, enviada ao Prefeito, cuja

com o argumento de inconstitucionalidade.

consideração dos nobres Colegas, aprovada

em sufira, foi o NÃO acolhimento

era o tema ora reapresentado.
de incluir o ITR como um dos

Registrarnos que a análise jurí efetuada pelo Senhor PreÍbito, à epoca,
foi totalmente coincide com a decisão judicial já

de Justiça do Estado do Rio Grandetransitada em j
do Sul, nos Autos da AÇÃO DIRETA DE TITUCIONALIDADE n" 70071250385, a

do

qual restou julgada IMPROCEDENTE, cujo objeto
Cabe salientar que nossa

RECIIRSOS DO FUNDO, se dá pelo fato deste ser RECEITA DA UNIÃO, transferida aos
possível a vinculação de destinação domunicípios por expressa disposição constitucional,

mesrno ao FUNDESTRADAS, o que somente NÃ
competênc ia arrecadatória ori ginária do muni c ípio.

Ainda, não satisfeitos com a

poderia ocorrer acaso tal tnbuto fosse de

do xecutivo Municipal, fomos ern
busca de mais subsidios que embasassem a nossa sta, o que nos levou ao município de Dom
Pedrito, onds este pleito já é lei municipal desde o ano

Com a criação desse Fundo FLTNDESTRADAS - o Prefeito daquele
colocar as estradas vicinais err ordem,município, relatou-nos que vem tendo condições

realizando manutenção/conservação frequente, o
administração, visto que rnanter estradas em boas

ue é menos uma preocupação para a

e muito dificil com maquinários e

equiparnentos obsoletos, por exemplo. Cremos, sem
cento) e um bom percentual do iTR arrecadado para
fica a critério do Poder Executivo estabelecê-lo.

de dúvidas, que 509/o (cinquenta por
no Fundo. No entanto, obviamente,

201s.
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Destacamos que Lavras do

agropecuária. Apesar disso, o Poder Público, muitas

manutenção de um dos principais mecanismos de

gerando ainda outras consequências, como gastos

Tambem há urna fllenor
pela dificuldade de acesso a todos os serviços e bens

Os próprios produtores e moradores da zona rural
de custear ou ajudar a custear essa manutenção,
estrutura de acesso.

Não podernos ignorar
que possui mais de 2.6A0 km2 e com as estradas em
manutenção permanente, traz
TRANSPORTE ESCOLAR,
rnunicipais, levando-se ern consideração as enoÍTnes

Diante do exposto vllnos,
MUNICIPÁL DE APOIO is EST&4DAS .B

como mecaÍxsmo para promover a captação e
manutenção? sanealnento e melhorias nas condições

Sala "Severino Silveira", da

VEREADOR

VEREADOR D

GUTO

L

DO SUL

STAS

hotmait.com

tem sua matriz econômica sedimentada na

vezes, se ressente da falta de recursos para

para o escoamento de sua Produção,
com a manutenção de maquinário'
de vida para os moradores do camPo

consumo, disponibilizados na área urbana.

para si, muitas vezes, a responsabilidade
para poderem contar cofiluma melhor

a extensão de área territorial do municipio
condições de trafegabilidade, por falta de

em geral, como o deslocamento do
ir e vir dos demais usuários das estradas

a serem percorridas diariamente
s uma vez, propor a criação do FUNDO
DO MUNICIHA (FUNDESTRÀDAS),
de recursos para o custeio das obras de
estradas.

de Vereadores,05 de agosto de2021
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