
?  14
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

' V \ .

—■ ESTADO DO PARANA

EXMO. SR. PRESIDENTE DA GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PR.

PROTOCOLO
N°: 077/20
Data: 06/04/20

V.' ^ Hora: 12:36

Visto: Carollna

REQUERIMENTO

EMENTA: Requer ofício ao Governo Estadual e Agência de

Transporte para suspensão de cobrança de pedágio durante o

período de quarentena.

ANANIAS ANTONIO MARTINS NETO, vereador que esta

subscreve, REQUER ao Excelentíssimo Senhor Governador Estadual, CARLOS ROBERTO MASSA

JÚNIOR, em conjunto com a Agência de Transporte do Paraná - AGEPAR, que viabilizem a suspensão de

cobrança de pedágio nas rodovias paranaenses para os transportadores de carga e demais usuários de

veículos e motocicletas durante o período de quarentena.

JUSTIFICATIVA:

Esse requerimento se faz necessário, considerando que o

Estado do Paraná está em quarentena para conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus.

Considerando que as medidas de quarentena afetaram o

comércio, trabalhadores, indústrias, enfim, toda a cadeia produtiva do Estado.

Considerando que os pedágios em todo o Estado continuam

trabalhando normalmente e cobrando tarifas, o que, de certa forma, também permite a propagação

da COVID-19, já que existe manipulação de dinheiro entre pessoas o tempo todo.
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Considerando que a manutenção da cobrança de pedágio nos

patamares atuais durante a quarentena é extremamente injusta com a população, pois a renda de

todos irá diminuir sensivelmente em razão das medidas de quarentena.

Considerando que a quarentena vai causar desabastecimento,

principalmente de gêneros alimentícios, o que levará ao aumento dos preços, exigindo para tanto a

adoção de medidas para conter essa alta.

Considerando que a isenção de pagamento do pedágio para o

transporte de cargas é uma medida que pode baratear o frete e diminuir o impacto dessa crise nos

preços dos produtos.

Considerando que a redução da tarifa do pedágio para os

demais usuários é uma medida Justa, já que a renda de todos irá diminuir por conta dos efeitos da

pandemia de COVID-19.

Considerando que o momento exige o sacrifício de todos,

sem distinção, para que o coronavírus seja vencido e o Estado do Paraná volte a crescer.

Comélio Procópio, 06 de abril de 2020.

ANANIAS A. MARTINS NETO

Vereador - PSDC
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