
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 004/2019. 

 

Os vereadores abaixo identificados, requerem após 

apreciação do plenário seja encaminhado a todos os Deputados Federais 

do Rio Grande do Sul e Senadores pelo Estado do Rio Grande do sul, 

dando conhecimento ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal 

Presidente da Assembleia Legislativa, Sr. ZILÁ BREITENBACH,   que se 

revestem do sentimento de repúdio, repulsa e indignação ao 

encaminhamento da PEC do PACTO FEDERATIVO. 

A alteração ao pacto federativo representa a redução 

da representatividade dos Municípios. 

Numa época em que os pequenos Municípios 

desenvolvem trabalhos mais próximos a comunidade, olhando as 

peculiaridades de cada região e estando, efetivamente os entes políticos 

mais próximos de sua gente, sabendo, por isso com detalhes as 

necessidades das comunidades é estarrecedor a extinção de um ente 

que se mostra fundamental ao exercício democrático de um povo. 

Não é possível aceitar o entrave colocado para o 

povo no sentido de que a extinção de cargos de vereadores, Prefeito e 

Vice, contribuiria para  a economia da população. 

Isso fica bem claro quando verificamos que o 

Município de Jacuizinho, a exemplo de tantos outros, sequer tinham 

serviço de saúde instalado para sua população, isso ficou bem claro, no 

Primeiro Encontro Regional de Mulheres – Mesa Redonda ocorrido no 

ano de 2017, nesta Câmara, quando ficou claro que as mulheres deste 



município recebiam atendimento uma vez no mês, independente de onde 

residissem. 

Considerando que o tema é recente e, ainda, muito 

será discutido nessa casa legislativa sobre o assunto, passamos a trazer 

uma coletânea sobre o tema trazido de notícia veiculada no jornal 

Correio do Povo e a relação de Municípios com até 5.000 habitantes. 

 

“Apresentada nesta terça-feira, 05.11.2019, 

a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto 

Federativo poderia extinguir quase metade dos municípios do Rio 

Grande do Sul. Isso porque 226 das 497 cidades gaúchas têm menos de 

5 mil habitantes e, considerando apenas o ITBI, IPTU, ISSQN, taxas e 

contribuições de melhoria, não têm receita própria maior do que 10% do 

total da receita municipal. 

De acordo com a Federação das Associações do 

Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), há 231 municípios com 

menos de 5 mil habitantes no Estado. De todo esse contingente, apenas 

Capivari do Sul, Monte Belo do Sul, Coxilha, São João Polêsini e 

Arambaré têm arrecadação própria superior a 10% quanto às receitas 

totais. 

A PEC apresentada nesta terça surpreendeu as entidades 

representativas de municípios, conforme o presidente da Famurs, o prefeito de 

Palmeira das Missões, Eduardo Freire (PDT). “A gente ouviu falar desta 

possibilidade, mas não acreditava que isso iria prosperar”, afirmou ele, que 

reclamou da falta de diálogo da União com os representantes de municípios. O 
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anúncio entre os presidentes de federações, segundo ele, causou estranheza. 

“É uma coisa muito difícil de prosperar.” 

A média de arrecadação própria das prefeituras no Rio 

Grande do Sul que se enquadram nos critérios da PEC é de 4,8% da receita 

total. A base da economia desses municípios ameaçados de extinção, em 

geral, é a agricultura familiar. “Não há geração de ITBI e ISSQN, porque não há 

comércio”, ressaltou o coordenador-geral da Famurs, José Scorsatto. 

Eduardo Freire revelou que já recebeu ligações de 

diversos prefeitos desses municípios atrás de maiores informações. Também 

relatou ter conversado com deputados a respeito do tema. Uma nota técnica 

deve ser emitida pela Confederação Nacional dos Municípios nesta quarta-

feira, o que norteará as ações da Famurs. 

Pela PEC apresentada, a incorporação valerá a partir de 2025, e caberá a uma 

lei ordinária definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. 

Uma lei complementar disciplinará a criação e o desmembramento de 

municípios. Pelo cálculo da União, a medida pode afetar até 1.254 municípios 

em todo o país. 

O presidente da Famurs, no entanto, acredita que a proposta será revista. “Se 

considerar a letra fria da lei, tenho certeza que não vai ter força política para ir 

adiante este projeto”, opinou Freire. “E tem outras questões locais, como 

questão de funcionalismo, plano de servidores.” 

Ele ainda discordou da situação deficitária dos municípios que podem ser 

atingidos. “Hoje a grande maioria são municípios prósperos. Temos vários 

municípios que não têm essa receita própria, mas sim uma receita importante 

de ICMS”, argumentou. “Se considerar apenas IPTU, ISS é uma conta. Agora, 



o próprio ICMS é gerado conforme a riqueza daquele município e não é, na 

letra fria da lei, uma receita própria.” 

Assim, a comunidade local precisa estar atenta , porque sob o enfoque de 

extinção de mandatos de Vereadores, Prefeito e Vice esconde-se a inércia dos 

Municípios mães que não atendiam adequadamente a coletividade, razão pela 

qual este Município se consolidou e tem sua administração mais próxima da 

coletividade. 

 

Jacuizinho, 07 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


