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MOÇÃO DE REPÚDIO  Nº  001/2020
                                                            
“MOÇÃO DE REPÚDIO AO AUMENTO DE IMPOSTOS”









Os Vereadores abaixo-assinados da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, ouvindo o Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, solicitam o envio ao GOVERNO DO ESTADO e à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO a presente MOÇÃO DE REPÚDIO a proposta do Governador do Estado para o  aumento de impostos. 

JUSTIFICATIVA

Manifestamos   alto   grau   de  insatisfação   e   repulsa   à   proposta   de   aumento   de   impostos  contido  no  plano  de   Reforma   Tributária   do  Governador   Eduardo   Leite,  conforme  amplamente divulgado pela imprensa e por todos os meios de comunicação.
 
É inadmissível que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul onere ainda mais os contribuintes, aumentando   impostos.   Os   gaúchos   já  enfrentam  grave  crise  financeira  devido  à  pandemia do covid-19  e  não   podem   suportar   ainda   mais   aumento   de   carga   tributária   que   já   é   exorbitante e abusiva no Estado do Rio Grande do Sul e no também no Brasil.

Acreditamos ser um equívoco, pois os gaúchos já estão sobrecarregados com a alta carga tributária já cobrada. Sabemos que mudanças são necessárias devido ao crítico momento financeiro que nosso Estado vive, porém, antes de qualquer aumento tributário, deve-se primeiramente cortar gastos no governo, fazer uma faxina, cortar cargos de confiança, assessores, penduricalhos, benefícios de políticos, para somente após isso, se ainda não for o suficiente, pensar em mexer no bolso do contribuinte. É necessária sim, uma reforma, uma Reforma Política, reforma no Poder Executivo, no Poder Legislativo e também no Poder Judiciário, que por sinal possui um orçamento próprio, e ao nosso entendimento soa como um absurdo. Passa da hora dos nossos governantes trabalharem a favor dos contribuintes e não contra.
	
Por tudo quanto foi exposto, a manifestação pública da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha é de REPÚDIO ao aumento de impostos no Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2020.
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