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ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 074/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

O vereador que a presente subscreve, indica, de acordo com o que facultam s 
Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senh r 
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de interesse público: 

"Indico ao Poder Executivo Municipal, o desenvolvimento de um estu • o 
acerca da possibilidade de maior direcionamento do ICMS — Ecológico para o 
incentivo às atividades econômicas rurais que contribuem diretamente para a 
preservação do meio ambiente". 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Instituto Água e Terra (IAT) "o ICMS Ecológico (ICMS-E) é 
um remanejamento de receita tributária com base na proteção ambiental, que um 
determinado município aplica em seu território", sendo um dos critérios de análiáe 
para a transferência deste recurso aos municípios, a disponibilização de esforços 
voltados à preservação das unidades de conservação. 

Vejo que em Inácio Martins os maiores responsáveis pela preservação 
ambiental certamente são os pequenos proprietários rurais, que diante de muito 
sacrifício conseguem manter intactas as vegetações nativas, bem como, pequenas 
nascentes e mananciais. Para muitos, esta ação se dá as duras custas, sendo muito 
difícil se manter com um pequeno lote de terra e ainda dar a sua contribuição ao meio 
ambiente. 

É fundamental ainda ressaltar que é a resistência destes pequenos agricultoreá 
que contém o avanço desenfreado da monocultura, e caso um dia o município for 
tomado pelas grandes plantações de soja, pinus e eucalipto não será apenas o icmp 
Ecológico que deixaremos de ter. Perderemos também nossas matas e nascentes. 
Perderemos a beleza peculiar de nosso município. 

Nesta perspectiva, considero de fundamental importância que o poder 
executivo municipal amplie suas estratégias de incentivo às atividades econômicas 
rurais que possibilitem o "convívio" entre preservação ambiental e viabilidade 
econômica. Nossos agricultores de forma independente têm buscado alternativa, 
como por exemplo, cultivo de erva mate sombreada, apicultura, e outras atividadet 
Porém, ações governamentais de apoio são imprescindíveis. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, PR, em 28 de junho de 2021. 
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