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Requerimento nº 006/23 

 
               REQUEIRO à Mesa Diretora, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no artigo 5º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, incisos IX 
e XVII, da Lei Orgânica Municipal, providências por parte do Poder 
Executivo Municipal, especificamente, Prefeito Municipal, no tocante 
a regularização e regulamentação do transporte remunerado privado 
individual de passageiro. 

 
Tendo em vista algumas reivindicações por parte 

dos munícipes, quanto a necessidade de regulamentação e 
regularização do serviço de transporte de passageiros, não aberto ao 
público, para a realização de viagens individuais ou compartilhadas, 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em 
aplicativos ou outras plataformas de rede (Uber, 99 taxi), requeiro a 
devida atenção a esse segmento, haja vista, o serviço estar sendo 
realizado dentro do nosso município, entretanto, sem regulamentação 
local. 

 
Por fim, salienta-se que deverá ser observado o prazo 

legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 72, inciso XXVII, da Lei 
Orgânica Municipal, sob pena de violação legal. 
 

 
Justificativa 

 
 Trata-se de reivindicações por parte dos munícipes 
quanto a necessidade de regulamentação do serviço de transporte de 
passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 
individuais ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de rede, 
haja vista, o serviço estar sendo utilizado dentro do Município sem a 
devida regularização. 
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Sala das Sessões Prof. José Gonso, 02 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

                                              Amadeu Aparecido Lourenço 
                                                         Vereador                                                  
 

 

 

 

 

 

 


