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Senhora Presidente,

Os Vereadores signatários, que compõem a Câmara Municipal de Lavras do Sul, vêm
através desta, após ouvido o Plenário, na forma regimental, requerêr à Mesa Diretora que seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite,
MOçÃO DE REPÚDIO, manifestando nossa insatisfação com a política de preços vigente,
principalmente nos valores dos combustíveis e gás de cozinha.

JU§TTFTCATTVA:

A presente Moçâo tem o objetivo de manifestar o descontentamento com o alto custo do
lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS nos valores dos combustíveis e
gás de cozinha, praticados pelo Governo do Estado.

Considerando a crise econômica, onde o dinheiro está valendo bem menos e a
pandemía mundial do novo coronavírus tem contribuído para isso, é inaceitável o que vêm
acontecendo nos Estados, incluindo o nosso Rio Grande do Sul, o modo como o imposto está
sendo calculado, por meio de um percentual sobre o preço, a alíquota, uma tributeção pesada
que não afeta só o crescimento econômico, mas principalmente a população que já sofre com
tantos outros impostos, taxas e contribuições diversas; a severa inflação dos produtos básicos
e a escessez de emprego, diminuindo a capacidade de compra do cidadão, impactando sua
autonomia financeira.

Embora que essas alíquotas não tenham subido, os valores pagos pelos consumidores
sim, ou seja, se os preços sobem o valor do imposto também aumenta, ocasionando uma
receita maior pare o Estado.

A escalada de preços, quase que diário com tudo muito caro é preocupante, um botijão
de gás de cozinha chega ao consumidor ao custo final de aproximadamente R$ 100,00 (cem
reais), já o aumento nos valores dos combustíveis, repercute de imediato na cadeia produtiva,
englobando bens de consumo, matéria prima e de capital, sendo que 30% do preço da
gasolina na bomba correspondem ao valor do lmposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços- ICMS.

Diante ao exposto, solicitamos ao Governo do Estado que dê a atenção devida e
busque soluções rápidas, na atual sistemática da altíssima carga tributária, que revise a forma
como o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é cobrado, sabemos que o
Estado tem competência para definir a alíquota, consêquentemente reduzir o ICMS, e quem
ganhará é o consumidor, o cidadão que luta todos os dias por seus direitos para poder cumprir
com seus deveres.

Sala "Severino S Câmara de Vereadores, 31 de agosto de 2421
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