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 EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE (A) DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE SÃO LEOPOLDO 

 

 

PROJETO DE LEI: O vereador que este subscreve, apresenta à consideração de 

Vossas Senhorias e do colendo Plenário o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI n° ____/2021 

 

 

FICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO LEOPOLDO O ESTACIONAMENTO 

DE DESEMBARQUE E EMBARQUE DE 

PASSAGEIROS E DE ENTREGAS DE 

MERCADORIAS NA ZONA DO CENTRO 

PELOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA 

DE APLICATIVO E MOTOBOY E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS . 

 

 

Art.1° Fica permitida e autorizada o desembarque e embarque de passageiros dos 

motoristas de aplicativos na zona do centro e bairros, bem como estacionamento dos 

motoboys de entregas de mercadoria em qualquer local do centro e bairros, 

ressalvados as vedações de estacionamento previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 

Art.2° Todos os motoristas do caput do artigo 1° devem ser cadastrado pelo órgão 

municipal, a fim de ser identificados como profissionais autorizados a estacionar em 

qualquer local evitando infrações de trânsito. 
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 Art.3° O Poder Público poderá realizar o cadastro e fornecer selo para que os 

profissionais desses serviços possam colocar em seus veículos e motocicletas, ficando 

de fácil visualização dos guardas municipais e demais autoridades de trânsito 

autorização do estacionamento permitido. 

Art.4º As despesas com execução da presente lei correrão por conta das dotações do 

orçamento vigente 

Art.5° Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 

 

 

São Leopoldo, 02 de agosto de 2021. 

Atenciosamente, 

 

LEMOS 

Vereador - Bancada do PSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

GABINETE DO VEREADOR LEMOS 

Rua independência, 66, Centro, CEP 93010-001 São Leopoldo. 

(51)3579.9240 (vereadorlemos@camarasaoleopoldo.rs.gov.br ou 

lemosamigodopovo@gmail.com) 

 

 

prefeitoaryvanazzi@saoleopoldo.rs.gov.br   

 JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 

 

 

O presente Projeto de Lei apresentado nesta casa legislativa tem o intuito de 

facilitar os profissionais desse serviço a ter maiores garantias de acesso para 

estacionar e executar os seus serviços. 

Atualmente, eles não possuem autorização para estacionar em qualquer 

lugar na via do centro para executar o seu serviço final, apenas para exemplificar, o 

motoboy quando vai fazer uma entrega no centro não pode estacionar em frente do seu 

destino, sob-risco de passar um guarda municipal e autuar ele com uma multa de 

trânsito. Em razão disso, deixa sua moto em quadras antes ou depois da sua entrega 

devendo caminhar às vezes duas quadras para entregar a mercadoria, sem levar em 

conta que muitas vezes tem que subir elevador para entregar na porta do cliente. 

Em virtude desse procedimento de entrega, muitas motocicletas são furtadas 

e muitas sofrem infrações quando estacionado em local não permitido para motocicleta 

na zona do centro. 

Da mesma forma os motoristas de aplicativos, que não podem estacionar 

em qualquer local da rodovia para embarcar ou desembarcar os clientes, trazendo 

incomodo para muito consumidor que não entende que o motorista não pode parar 

naquele local que é proibido sob-risco de ser multado. 

Então, esses são alguns exemplos que acontecem diariamente na vida 

desses trabalhadores e, nós como vereadores do povo, devemos facilitar a vida dos 

cidadãos trabalhadores. 

Por isso, a presente Proposta tem o objetivo de o Município autorizar esses 

profissionais a estacionar, embarcar e desembarcar em qualquer local desde que 

previamente cadastrado e com o selo identificado em seus veículos ou motocicletas. 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação 

desta Casa Legislativa. 
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