
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICíPIO DE RIQUEZA
SÉTIMA LEGISLATURA

MOÇÃO 002/2019

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina,

reunida ordinariamente em sua sede, no dia 14 de maio 2019, requer que seja

consignada MOÇÃO DE APOIO, ao projeto de Lei 0113.9/2019, que Institui o

Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais, a ser encaminhada

ao Governador do Estado de Santa Catarina. Exmo. Sr. Carlos Moisés da Silva, e

ao Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Sr. Júlio Garcia, nos

seguintes termos:
.••~~OV"'DO Em. ifN\'Ç.A Discussão na sessã.
das.jf>:QQ noras de hoje por u/J'AN.'M'· >QA oC
S.I. das Sessões, ~~ <O de 20ft.. JUSTIFICATIVA

PRESI~l&-se da imensa dificuldade na Manutenção e Conservação das Rodovias

Estaduais, assim sendo essa MOÇÃO vem em apoio ao Projeto de Lei nO

0113.9/2019, que visa criar um mecanismo permanente de ingresso de recursos

financeiros que contribuam para a manutenção e conservação das rodovias

catarinenses.

Considerando o Estudo da Federação Catarinense de Munícipios (FECAM)

aponta que 35% das rodovias em Santa Catarina estão em péssimo estado de

conservação, 43% apresentam danificações e, em ralação à limpeza e roçada,

83% das rodovias são consideradas péssimas.

Considerando o Estudo da Federação das Indústrias (FIESC), se os

8.345,70 quilômetros de malha rodoviária estadual têm um valor patrimonial

estimado em R$ 20 bilhões, deduz-se que o Estado catarinense investiu, nos

últimos dois anos e meio, o montante médio anual de somente 0,20% desse valor

em conservação corretiva/manutenção preventiva e periódica das rodovias. Ainda

nesse estudo, em função da escassez de recursos públicos orçamentários, bem

como da preocupante deterioração das rodovias da malha catarinense, a FIESC

recomenda "a manutenção/restauração/conservação e melhoramentos

rodoviários, por meio de concessão, ou na modalidade de PPP- Parceria Público-

Privada, transferindo-se algumas rodovias para a iniciativa privada".

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Rodoviário e do DNIT, o mau

estado de conservação da rede viária resulta no acréscimo do consumo de
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combustíveis em até 58% e no aumento do custo operacional dos veículos em até

40%, na elevação do índice de acidentes em até 50% e no acréscimo do tempo de

viagem em até 100%, além de efeitos adversos na economia e no desenvolvimento

das regiões.

A situação atual traduz a necessidade de que sejam realizados

investimentos na restauração imediata das rodovias estaduais, e para isso é

necessário que seja instituído um mecanismo que garanta recursos financeiros

para a manutenção e conservação permanente das nossas rodovias.

Considerando as reclamações recorrentes da população, de maneira geral,

no sentido de pagar impostos sobre o veiculo automotor e não obter retorno em

melhorias nas estradas, sendo assim o fundo seria para usar parte da arrecadação

do IPVA, e também uma pequena parte da arrecadação das multas de trânsito

para o mesmo fim.

Neste sentido a MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei de nO0113.9/2019,

que Institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais, será

um grande avanço para o Estado, além de oferecer a população maior

transparência na arrecadação e aplicação dos recursos oriundos do pagamento de

IPVA e das multas de trânsito.

Pelo exposto, apelamos: pelo apoio ao Projeto de Lei de nO0113.9/2019

e na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que seja atendido

agradecemos.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima consideração

e apreço.

essões, em 14 de maio de 2019.~ 4
João Cavalheiro
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