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Novo Hamburgo, 30 de novembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Senhorias com a
finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação, Projeto de Lei que "Institui o
sistema de estacionamento rotativo regulamentado, denominado ROTATIVO DIGITAL, nas vias e
logradouros públicos predeterminados, prevê a possibilidade da adoção de sistema informatizado
para aquisição de créditos de estacionamento e gerenciamento da operação e dá outras providências."

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos agradecimentos, reiterar
protestos de distinta consideração e vivo apreço.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores( as) Vereadores( as).
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Submetemos à apreciação o presente Projeto de Lei que visa modernizar o sistema de
estacionamento rotativo em Novo Hamburgo.

o Sistema Faixa Nobre, nos moldes como hoje está desenhado, com as disposições da
Lei Municipal nO246/99 e valores de tarifa sem reajuste desde outubro/2000 (Decreto nO653, de
30/1 0/2000), mostra-se deficiente e incapaz de assegurar a rotatividade do estacionamento nas vias
centrais desta Cidade.

Como exemplos, tem-se que:

ou 2 horas;
a) não há previsão de pagamento por períodos fracionados, sendo limitados a I hora

b) não há previsão de pagamento postecipado em casos especiais ou de urgência
(quando não há tempo hábil para o pagamento antecipado), sujeitando o condutor à autuação e multa
de trânsito;

c) não há previsão de informatização do sistema e os benefícios que ela pode gerar ao
usuário, como possibilidade de controle do tempo de estacionamento, facilidade na aquisição de
créditos, desnecessidade de retomar ao veículo para afixar cartões, busca de vagas etc;

d) a emissão de cartões de estacionamento ainda é manual, o que é incompatível com
as atuais tecnologias de negócios e transações eletrônicas, fazendo com que o usuário enfrente
dificuldades na aquisição dos cartões;

e) toda a área de estacionamento rotativo possui tratamento e tarifa idêntica, não
havendo incentivo para uma melhor distribuição dos veículos. Com isso, há excesso de demanda na
região mais central e vagas desocupadas na zona mais periférica, ainda que a poucos metros de
distância uma da outra.

o presente projeto visa aparar as imperfeições acima apontadas através da
implantação de software de gerenciamento do estacionamento rotativo que possibilitará o abandono
dos tickets de papel e o monitoramento online e em tempo real do sistema através da internet - tanto
pelo usuário, tanto pela fiscalização, apresentando as seguintes vantagens:

a) abandono dos tickets em papel;
b) o usuário não necessita retomar ao veículo;
c) o usuário pode controlar o tempo restante de estacionamento através de aplicativo

de smartphone ou computador, utilizando mais créditos quando necessário;
d) o usuário não precisa procurar um fiscal ou revendedor de cartões;
e) o usuário pode aproveitar, em outra vaga, o tempo restante de estacionamento

adquirido e parcialmente utilizado;
f) o sistema indica a localização de cada fiscal, bem como dá informações sobre sua

produtividade;
g) cada veículo fiscalizado é visualmente identificado em aplicação vinculada ao

sistema de mapas e através de monitoramento por GPS;
h) possibilidade de integração com órgãos de governo e identificação de veículos

furtados/roubados;
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i) distribuição mais homogênea dos veículos estacionados através da criação de zonas
de estacionamento com tarifas diferenciadas, de forma a incentivar a melhor distribuição da
ocupação e propiciar melhoria no fluxo de veículos e mobilidade urbana.

Em síntese: trata-se de projeto que visa substituir o procedimento manual
atualmente praticado, modernizando-o, tornando-o viável e fazendo com que atinja o fim
pretendido, a rotatividade no uso das vagas de estacionamento nas vias centrais.

Considerando que o projeto prevê que a própria Administração Pública deverá operar
o estacionamento rotativo, diretamente ou de forma descentralizada mediante convênio (sem fim
estritamente lucrativo, bastando deduzir os valores decorrentes dos custos de operação e taxa de
administração), tem-se que TODO O SUPERÁVIT LÍQUIDO da atividade terá como destino o
erário público, resultando em maiores verbas a serem destinadas ao Fundo Municipal de Mobilidade
Urbana.

Sendo assim, aprovado o projeto, estará assegurada a finalidade do ROTATIVO
DIGITAL, qual seja: democratizar o acesso de veículos às principais vias da Cidade, o que é medida
salutar de mobilidade urbana e forma de incentivar o comércio de bens e serviços no centro de Novo
Hamburgo.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, requerendo sua apreciação e
aprovação desta proposta.

Atenciosamente,

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo RS _ Fone: (51) 3097.9400

Contribua corn o Fundos Municipais da Criança e Adolescente e/ou dos Direitos e Cidadania do Idoso. Doe Sangue. Doe Órgãos. Doe Medula Óssea, SAJVE UMA VIDA.

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

