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Exmos. Srs. Vereadores de Sapucaia do Sul/RS . 

Origem: Vereadora Raquel Moraes (Raq uel do Posto) - PDT 
...._ . -

Assunto : Proposição indicativa de medida de interesse público - Solicitação ao Governo do 

Estado, através do Instituto Geral de Perícias - IGP, de isenção do pagamento da Segunda Via 

da expedição da Carteira de Identidade face à crise provocada pela Pandemia do COVID 19 

durante o Decreto de Calamidade Pública. 

A Vereadora signatária, abaixo subscrita, vem à presença de Vossas Excelências , 

respeitosamente, na fonna regimental ( art. 115 do RI c/c 51 , parágrafo único da Lei Orgânica 

Municipal), para requererem seja procedida a leitura em Plenário do inteiro teor desta 

proposição indicativa, sendo a mesma posteriormente encaminhada, pela Pres idência, ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

JUSTIFICATIVAS 

Senhores Vereadores: 

É objetivo da presente indicação, solicitar ao Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul , através do r nstituto Geral de Perícias, a gratuidade da expedição de segunda via da 

Carteira de Identidade, durante do Decreto de Calamidade Pública, face à crise provocada pela 

pandemia do Covid-19. 

Como é de conhecimento deste Poder Legislativo, muitas pessoas perderam seus 

empregos neste momento em que o isolamento social foi imposto. Também se sabe que são 

crescentes as filas para recebimento do auxilio emergencial, sendo que muitos postulantes não 

estão conseguindo buscar o referido beneficio por falta de documentação, entre os quais se 

inclui a Carteira de Identidade. Sendo que a taxa de Expedição do documento "a.ria de R$ 

63 ,00 a R$ 93,00, toma in viável às pessoas de baixa ou nenhuma renda a possibtltdade da 

obtenção do documento, e por conseguinte, do recebimento do auxílio governamental. 

Ass im Senhores Vereadores, fim1e nas razões aci ma demonstradas, e no ímpeto de 

co laborar com a adm m1stração do Município, realizando a função de assi..:s~oramentu quç_; t.' 

inerente à edilidade, apresentamos ao nobre plenário desta Câmara Municipal 110:---.a 

pr oposição indicati va. 

Sapucaia do Sul , 11 de maio dl'. 20~0. 
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