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EMENTA: Ementa: Dispõe sobre a proibição da cobrança da tarifa de pedágio
dos veículos licenciados no município de Carazinho, nas praças de cobrança
de pedágios localizadas neste município.

Projeto de Lei _/13.

Ementa: Dispõe sobre a proibição da cobrança da tarifa de pedágio dos veículos licenciados no
município de Carazinho, nas praças de cobrança de pedágios localizadas neste munícípio.
Autor: Ver. Gilnei A. Jarré - PSDB

Art. 1°. Fíca proibida a cobrança da tarifa de pedágio dos veículos licenciados no município de
Carazinho, nas praças de cobrança de pedágios localizadas na área de abrangência do município.
Art. 2°. Para se beneficiar da isenção nas referidas praças de cobrança de pedágio, o proprietário
do veículo licenciado no município deverá credenciar-se junto á concessionária, mediante
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Vereador, 15 de julho de 2013.

Ver. Gilnei A. Jarré - PSDB

JUSTIFICATIVA
Trata-se de projeto de lei que proíbe a concessionáría da praça de pedágios instalada na área de
abrangência do município de Carazinho, a cobrança de tarifa de pedágio de veiculos licencíados no
município.
Nos últimos anos, a carência de recursos públicos para a realização de investimentos em
infraestrutura levou à adoção de uma política de concessão de rodovias à exploração por parte da
iniciativa privada, mediante a cobrança de pedágio. Tal movimento viabilizou a implementação de
melhorias importantes para a nossa malha rodoviária, mas também apresentou inconvenientes que
ao longo do prazo de concessão podem ser percebidos e, quando possível, corrigidos.
Um dos problemas mais comuns diz respeito ao ônus desproporcional que pesa sobre a população
dos Municípios onde se instalaram as praças de cobrança de pedágio, sobretudo do nosso
município, que sedia duas dessas praças. Assim, a população é penalizada economicamente em
seus deslocamentos diários, para trabalhar, estudar ou fazer compras, realizados muitas vezes no
âmbíto do território do próprio Município.



Portanto, a decisão de localizar uma praça de cobrança de pedágio num determinado Município
pode comprometer seriamente a competitividade das atividades econômicas nele localizadas e, por
conseguinte, a competitividade do próprio Município. No mundo globalizado em que vivemos, tal
situação pode assumir contornos inimagináveis, em termos de estagnação da economia local,
redução do número de empregos e evasão populacional.
Dessa forma, esperamos estar contribuindo sobremaneira para que a cobrança de pedágio,
necessária aos investimentos demandados por nossas rodovias, seja realizada de forma justa e
equânime.

Gabinete do Vereador, 15 de julho de 2013.

Ver. Gilnei A. Jarré - PSDB

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/07/2013.

Gilnei Alberto Jarré - Suplente - PSDB
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