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ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

PROJETO DE LEI N" 012, de 18 de maio de 2021.

MAYDSON ALMEIDA, Vereador abaixo assinado, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, apresenta à preposição abaixo para apreciação da Colenda
Câmara de Vereadores o seguinte:

"Dispõe sobre a criação de Fundo Especifico a
Política Municipal de Mobilidade Rural e Apoio
à Produção — Recuperação das Estradas
Vicinais e Pontes Municipais - Manutenção e
aquisição de máquinas e implementos
apropriados e dá outras providências".

Art.l® - Fica instituido o Fundo Específico a Política Municipal de Mobilidade Rural
e Apoio à Produção —Recuperação das Estradas Vicinais e pontes municipais -
Manutenção e aquisição de máquinas e implementos apropriados, para assegurar a
locomoção e o bem estar socioeconômico das pessoas e suas familias, por meio da
recuperação das estradas vicinais e pontes, que permitam a mobilidade continua de
veículos e pessoas, com a garantia do escoamento dos produtos de origem agropecuários.

Parágrafo Primeiro - Os recursos orçamentários para a criação do Fundo Específico a
Política Municipal de Mobilidade Rural e Apoio à Produção —Recuperação das
Estradas Vicinais e pontes municipais - Manutenção e aquisição de máquinas e
implementos apropriados, serão oriundos da renda auferida atualmente do aluguel pago
ao município pela concessionária de energia elétrica, referente a utilização dos postes de
iluminação pública.

Parágrafo Segundo - A partir de sancionada essa Lei, será aprovisionado no momento
oportuno, em Dotação Orçamentária, um percentual destinado ao fundo.

Art. 2° - Constituem objetivos estruturantes dado Fundo Específico a Política
Municipal de Mobilidade Rural e Apoio à Produção —Recuperação das Estradas
Vicinais e pontes municipais - Manutenção e aquisição de máquinas e implementos
apropriados:

I - apoio à produção de pequeno porte realizado por trabalhadores da agricultura familiar
e demais populações residentes em áreas rurais;

n - assegurar condições adequadas de tráfego, preferencialmente à população rural,
mediante a manutenção, recuperação, revitalização e desobstrução de pontos críticos
existentes em estradas vicinais de produção implantadas, pavimentadas ou não;
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11- garantir o escoamento da produção agropecuária das propriedades produtivas locais;

III - apoio a mecanização necessária ao desenvolvimento das atividades relacionadas à
produção nas atividades rurais;

IV- viabilizar a aquisição de máquinas e equipamentos necessários à construção e
recuperação de estradas vicinais;

V - oportunizar a construção e recuperação de pontes e pontilhões;

VI - possibilitar o financiamento de custeio para aquisição de combustíveis; pagamento
de operadores e a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos.

Art. 3° As estradas vicinais do município são as opções viárias de natureza geográfica
local, tendo como característica determinante a ligação entre diversas localidades ou
povoações rurais que se comunicam com a sede do nosso município e centros de
consumo, além de possibilitar o acesso a locais de interesse turístico, possuindo as
seguintes características:

I - preservação do traçado original, permitindo a eficiência de trafegabilidade na área de
influência das áreas produtivas;

II - largura aproximada de seis metros conferindo economia no volume de construção e
recuperação com a redução significativa de obras de terraplenagem;

III — implantação ou recuperação realizada com materiais naturais e resíduos de
construção na base e sub-base, obtidos na região de influência garantindo economia e
preservação ambiental;

IV - manutenção da sinuosidade originai das estradas vicinais e equipamentos viários,
com ajustes naturais para limitar, propositadamente, a velocidade de mobilidade como
condição efetiva de segurança;

Art. 4® - A política de manutenção e recuperação bem como da abertura de novas estradas
vicinais e construção de pontes, e pontilhões será implantada e gerenciada pela Secretária
de Infraestrutura em articulação com a Secretária de Agricultura.

Parágrafo único - os recursos orçamentários para a execução das atividades do Fundo
Específico a Política Municipal de Mobilidade Rural e Apoio à Produção —
Recuperação das Estradas Vicinais e pontes municipais - Manutenção e aquisição
de máquinas e implementos apropriados, se dará por meio da renda do percentual da
taxa de iluminação pública paga pela população e repassada ao município pela
concessionária de energia elétrica; de convênios firmados entre o município, a União, os
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Estados e o Distrito Federal e consórcios intermunicipais, na conformidade com os
critérios de admissibilidade definidos em Decreto regulamentador.

Art. 5° No âmbito do Fundo Específico a Política Municipal de Mobilidade Rural e
Apoio à Produção —Recuperação das Estradas Vícinais e pontes municipais -
Manutenção e aquisição de máquinas e implementos apropriados, será criado o
Conselho Consultivo das Estradas Vicinais do município com a participação dos poderes
Executivo e Poder Legislativo bem como órgãos e representações de classes

Parágrafo único - a constituição, operacionalização e funcionamento do conselho
consultivo dar-se-á conforme regras estabelecidas no Decreto regulamentador.

Art. 6® Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no prazo
de 90 (noventa) dias.

Guaraí, 18 de maio de 2021.

Maydson Almeida

Vereador
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JUSTIFICATIVA

A estrada vicinal, em regra, é o primeiro equipamento viário por onde a produção
primária sai da unidade produtiva em direção aos centros urbanos de consumo A presente
proposição tem por objetivo a instituição do Fundo Específico a Política Municipal de
Mobilidade Rural e Apoio à Produção —Recuperação das Estradas Vícinais e
pontes municipais - Manutenção e aquisição de máquinas e implementos
apropriados. Com efeito, é interessante destacar preliminarmente, que o conjunto de
estradas vicinais distribuídas em todo o nosso município, deveria receber a atenção que a
importância estratégica representa pra nossa população. Infelizmente não é isso que se
verifica quando da formulação de projetos estruturantes para o desenvolvimento de
Guaraí. Na maioria das vezes, as estradas vicinais são tratadas como equipamentos de
segunda linha sem que haja um planejamento transversal com outros equipamentos de
mobilidade nem com os centros consumidores em geral. Lamentavelmente o tratamento
conferido às estradas vicinais, as pontes e pontilhões, na zona rural, remete ao
conformismo de ação, sem que haja prioridades condizentes com a natureza operacional
e com a importância que tais alternativas viárias deveriam receber. As estradas vicinais
implantadas no meio rural, são equipamentos públicos essenciais e de suporte à economia
local, com reflexos na macroeconomia nos mais variados setores. A melhoria na

qualidade de vida da população rural, além da geração de novos postos de ocupação,
contribui na retenção de famílias nas suas localidades de origem, evitando-se a
conseqüente migração desordenada aos centros urbanos já saturados. Nesse sentido, é
adequado afirmar que sem a implantação de uma política pública adequada de
manutenção de estradas vicinais, estamos dificultando o direito de ir e vir da população
rural, e do sistema produtivo local.

Vale ressaltar ainda que, Guaraí e um dos grandes dos polos produtivos da agricultura em
nosso estado. Estão sediados em nosso município, grandes produtores de soja e milho,
além de um dos maiores produtores de melancia à nível nacional.

Nesses Termos peço o apoio dos Nobres Pares, para apreciação e aprovação da Lei ora
proposta.

Guaraí, 18 de maio de 2020.

Maydson Almeida

Vereador


