Câmara Municipal de Serra do Salitre
MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO 001/2021

"Dispõe sobre Moção de Protesto e
Repúdio contra o Decreto do Governador
Romeu Zema Neto".

0 POVO DE SERRA DO SALITRE, ESTADO DE MINAS DE
GERAIS, através de seus representantes na Câmara Municipal abaixo assinados,
em reunido realizada no dia 18 de Maio de 2021, vem apresentar para deliberação,
esta MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO contra o Decreto n2 48.121/2021,
emitido pelo Governador do Estado de Minas Gerais ROMEU ZEMA NETO.

RESUMO DOS FATOS
No dia 13 de janeiro de 2021, o Governador do Estado de
Minas Gerias, expediu o Decreto n° 48.121, que "Disciplina a autorização para
prestação de serviço de transporte de passageiro, não aberto ao público
caracterizado como fretamento continuo ou eventual". Em seu artigo 2°, inciso
X, estabeleceu que os veículos de transporte de trabalhadores rurais e urbanos
com mais de 15 anos não poderão trafegar nas rodovias estaduais.
Esta medida, apesar de regulamentar várias situações
importantes, trouxe uma medida muito amarga e totalmente descabida, senão
vejamos:

"Art. 22_ Para efeito deste decreto, considera-se:
X - veiculo de aluguel: veiculo automotor de transporte
coletivo de passageiros, detentor de Certificado de
Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV na categoria
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aluguel, projetado e construido com finalidade exclusiva
de transporte de pessoas, dotado de corredor interno
para circulação, com até quinze anos de uso, contados a
partir da data de fabricação do veiculo constante no
CRLV".
Como é de conhecimento de todos, não só o Estado de Minas
Gerais e o Brasil todo, passa pelos piores momentos de sua existência. Uma
PANDEMIA, causada pelo Coronavirus, que já ceifou quase meio milhão de seres
humanos apenas no Brasil. Por lado a economia está paralisada. As medidas
restritivas causadas pelo lockdown diminuíram as oportunidades de trabalho e
consequentemente as classes menos favorecidas estão encontrando dificuldades
de sobrevivência.
Neste momento de adversidade é totalmente inoportuno
uma medida como esta, que sendo efetivada, com certeza vai agravar mais ainda a
situação desesperadora da classe trabalhadora.
Apesar das dificuldades já colocadas, nosso Município de
Serra do Salitre vem se desenvolvendo a passos largos em virtude da instalação de
empresas e novos negócios. Os proprietários de veículos de transportes de
passageiros através de fretamento, é fundamental para a cadeia de
desenvolvimento do nosso Município.
Muitos trabalhadores destas empresas e também do
agronegócio residem em outros Municípios da região, e precisam trafegar por
rodovias estaduais. Sabemos da importância de estabelecer medidas de segurança
através da idade e condições dos veículos que transportam vidas, mas é necessário
estabelecer um prazo maior para efetivação destas medidas. Muitos
transportadores precisarão trocar seus veículos, porém no momento atual é
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praticamente impossível. Mais importante que a idade do veiculo é a inspeção para
averiguar a segurança e as condições de tráfego dos mesmos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, por medida SOCIAL E DE JUSTIÇA,
solicitamos do Governador Romeu Zema, a imediata alteração do referido
Decreto, estabelecendo um prazo mais elástico para a efetivação das medidas
impostas.
Por fim, solicitamos que uma cópia desta MOÇÃO seja
remetida para o Prefeito Municipal de Serra do Salitre - MG, Governador Romeu
Zema, para o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e para o Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Câmara Municipal de Serra do Salitre/MG, 18 de Maio de 2021.

FLAVIA SILVA ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAM RA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE-MG

EDIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE-MG
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