
EXPEDIENTE: 1662 

PROJETO: PL 134/2021 

PROPONENTE: EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

RELATÓRIO 

Do Projeto 

1) Nomeada relatora pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Finanças desta Casa, 

passo a análise do presente expediente; 

2) Trata-se de Projeto de Lei do Executivo Municipal; 

3) O presente Projeto de Lei tem por objetivo “ALTERA, EXCEPCIONALMENTE PARA O 

EXERCÍCIO DE 2021, A DATA DE VENCIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE 

TRÁFEGO E ATENDIMENTO PREVISTA NO ARTIGO 32 DA LEI No 8345, DE 09 DE OUTUBRO DE 

2015”; 

4) No exercício de 2021, pelos decretos de calamidade emitidos tanto pelo Estado, quanto 

pelo Município, à época do vencimento previsto pela Lei, ainda estava proibido o 

funcionamento presencial nas instituições de ensino, o que mantinha inviabilizada a atividade 

de Transporte Escolar, sem ainda haver uma previsibilidade concreta para o retorno. E, 

chegado o final deste exercício de 2021, é necessário iniciar os processos de licenciamento 

destes transportadores para o exercício de 2022.  

Dos Pareceres Anteriores 

1) O projeto teve parecer jurídico pela Constitucionalidade, sujeitando-se a 2 votações, 

devendo ser aprovado pela maioria absoluta de votos;  

2) O projeto teve parecer jurídico pela Constitucionalidade junto à CCJ, foi Relator o Vereador 

Tiago Silveira. 

Do Mérito 

Descrito conforme Item 3 e 4 do Tópico “Projeto”. 

  

DO PARECER  

Na condição de Relatora, acompanho os pareceres anteriores, destacando que o mesmo deve 

ser apreciado pelo Plenário; 

Em análise, destaco que não vislumbro junto ao Projeto inconsistência material, nem outro 

tipo de impedimento que não permita sua tramitação;   

Diante ao exposto, voto FAVORÁVEL ao presente expediente, o qual submeto meu parecer 

aos demais membros desta Comissão. 

 

 



 

 

Por fim, enalteço o Parecer Jurídico emitido pela Consultoria Jurídica desta Casa, que indica 

a necessidade de maioria absoluta para aprovação do presente expediente. 

 

São Leopoldo, 02 de dezembro de 2021.  

 

Vereadora Nadir Jesus (PT) 

Relatora do Expediente 

 


