
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 
 

 

MENSAGEM Nº 107 

 

 

Prezado Senhor, 

 
 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“ESTABELECE A COMPRA DE VAGAS ANTECIPADA NO TRANSPORTE PRIVADO 

COLETIVO DE PASSAGEIROS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO”, 

para apreciação dessa casa.   

A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 

resultando na doença Covid-19 gera centenas de milhares de mortes e de doentes no Brasil e no 
Mundo e tem como única medida real de enfrentamento, até este momento, o isolamento social. 

Frente a esta urgência a economia mundial foi parada 

ao longo deste ano para priorizar a saúde pública e a defesa da vida, afetando negativamente vários 
setores. 

São Leopoldo não é imune a este quadro e apesar dos 

esforços para salvar e cuidar da saúde das pessoas e da saúde da economia da cidade têm setores que 

foram os primeiros a serem impactados e serão os últimos a poderem voltar com seu trabalho. 
O Transporte Privado Coletivo de Passageiros 

Escolares no Município de São Leopoldo constitui serviço de utilidade pública nos termos do artigo 

11 da Lei Orgânica do Município, do capítulo XIII da Lei Federal 9.503/1997 e do artigo 11 da Lei 
Federal 12.587/2012, e popularmente conhecido como “Vans Escolares” é um destes setores 

afetados aqui em nossa cidade. 

Composto por 76 alvarás regulares, e sem condições 
por força de lei de utilizar seus veículos para outro fim que não seja o transporte escolar. Saíram do 

período de férias do qual seu faturamento reduz e se prepararam para o início do ano letivo com 

gastos para deixar seus veículos em condições para o serviço que prestam, onde foram pegos como 

várias categorias de surpresa pela calamidade da pandemia. 
Em abril, o Senado Federal aprovou de forma unânime 

a ampliação do auxílio emergencial Federal e esta categoria também, trazendo alento e esperança a 

este setor e a outros trabalhadores autônomos. 
Infelizmente um mês depois em Maio o Presidente Jair 

Bolsonaro vetou a ampliação desta auxílio a esta e outra categorias. 

Em São Leopoldo, num primeiro momento em debate 
negociação com a ATEL - Associação dos Transportadores Escolares Leopoldenses, a Prefeitura 

colocou a entidade no Programa Municipal de Segurança Alimentar, garantindo cestas básicas a 

categoria e por Decreto do Prefeito os transportadores escolares tiveram isenção da conta de água a 

partir de julho, assim como outras categorias de trabalhadores na cidade. 
E agora ante as incertezas quanto ao fim da pandemia e 

a possibilidade uma volta as aulas segura para professores, alunos e pais, a Prefeitura apresenta este 

Projeto de Lei, acordado com a Associação dos Transportadores Escolares Leopoldenses, para 
antecipar compra de vagas de transporte que serão executados quando a pandemia acabar e for 

seguro termos atividades presenciais com nossos estudantes. 

Com este ato a categoria terá condições mínimas para 

continuar enfrentando os desafios desta situação, e condições futuras de quando for possível voltar a 
prestar o bom e fundamental trabalho que desempenham em nossa cidade. 

 

Ilmo. Sr. 
Vereador Júlio Galperim   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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Por fim é importante ressaltar as dificuldades financeiras que 
nossa administração enfrenta ocasionado pela pandemia. Mas também do esforço contínuo para que nossa 

estrutura continuem atendendo a população com qualidade e rapidez, principalmente na Saúde, com a 

UPA, o Hospital Centenário e os Postos de Saúde; no Programa de Segurança Alimentar com a 
distribuição das cestas básicas através da rede escolar e de inúmeras entidades cadastradas; pagando 

fornecedores de serviços e o salário dos funcionários municipais em dia pois representa recurso que é 

reinvestido na economia da cidade e inúmeras outras ações realizadas para que São Leopoldo passe por 

esta calamidade e continue ser a grande cidade que acreditamos. 
Este Projeto de Lei se insere nesta lógica e nesta perspectiva, 

atendendo tão importante categoria e assim pedimos aos senhores Vereadores e Vereadoras o apoio e a 

aprovação da presente matéria.  
Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

 
São Leopoldo, 1º de setembro de 2020. 

 

 

 

 

             ARY JOSÉ VANAZZI 
                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

       
 

Estabelece a compra de vagas antecipada no 

Transporte Privado Coletivo de Passageiros 
Escolares no Município de São Leopoldo 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Público Municipal autorizado a realizar compra antecipada de vagas no Transporte 
Privado Coletivo de Passageiros Escolares no Município de São Leopoldo. 

 

Art. 2º. São definidas como vagas no Transporte Privado Coletivo de Passageiros Escolares no Município 
de São Leopoldo, o transporte de ida e volta dentro do município de São Leopoldo de estudantes, 

professores, funcionários e cuidadores para atividades educacionais e pedagógicas realizadas pelas 

Secretarias Municipais de Educação, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. 

 
Art. 3º. A utilização das vagas compradas se dará a partir do controle da pandemia, com a revogação dos 

decretos de calamidade pública e a volta das atividades normais presenciais das Secretarias citadas.  

 
Art. 4º. Fica estabelecido o quantitativo de 12 vagas na modalidade ida e volta relativo a um mês por 

alvará de condutor-autorizatário, no valor de R$ 299,00 por vaga conforme tabela de tarifa mensal 

definida no Decreto nº 9187/18, e representará valor repassado a cada alvará de R$ 3.588,00 no total. 
 

§ 1º. A compra será dividida em duas vezes, a primeira logo após a promulgação da presente Lei e a 

segunda 30 dias depois. 

 
§ 2º. Para o custeio da presente Lei será utilizado o recurso proveniente da rubrica SMED 

33903300000000 – Passagens e Despesas com Locomoção. Dotação 2467 – Programa Peate/RS e 0020 – 

MDE. 
 

Art. 5º. A utilização do serviço por parte da Prefeitura quando os critérios do art 3º forem atendidos, 

seguirá ação de execução e controle técnico a ser regulamentada por decreto e acordado com a categoria 
através da ATEL – Associação dos Transportadores Escolares Leopoldenses. 

 

Art. 6º. Tal ação de excepcionalidade do município se justifica pela calamidade pública causada pela 

Pandemia de Covid 19 que obriga para o bem da saúde pública o isolamento social ordenado e o 
fechamento de instituições de ensino. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,............................. 


