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1.1ADMI~ISTRAÇÃO
'. PREFEITlJRA
.. NOVO HAMBURGO

Of. nO10/777 - SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor

RAIZER FERREIRA

Presidente da Câmara de Vereadores

Ilustres Integrantes do Poder Legislativo

NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 05 de julho de 2021

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 2/2021.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 210/2021, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia do

Projeto de Lei Complementar nO2/2021, aprovada por essa Egrégia Câmara, a qual "Altera o inciso

VIII, do artigo 34 da Lei Complementar Municipal n° 2.221, de 16 de dezembro de 2010, que

Dispõe sobre o Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Novo Hamburgo e Cria o

Sistema Municipal de Transporte Público Municipal, e dá outras providências", a qual comunico

Vossa Excelência que, nos termos do S 1° do art. 44 da Lei Orgânica Municipal de Novo

Hamburgo I, decidi vetar inte~ralmente, por contrariedade ao interesse público, conforme razões

que seguem.

)

lArt, 44 '"* Io Se o Prefeito considerar o projeto. no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público. vetá-lo-á, total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oilo horas, os motivos do veto ao Presidente da
Càmara,
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Nos termos do SI o, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal, o prazo para apresentação

de veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício n° 210/2021 que cientificou o

Poder Executivo da aprovação do PLC nO02/2021 foi recebido em 17/06/2021, sendo a data final

para apresentação de seu veto em 08/07/2021.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa deste Projeto em pauta, a medida não reúne

condições para que possa ser convertida em Lei Complementar, impondo-se seu VETO TOTAL,

nos termos das considerações a seguir aduzidas através o ofício nO054/2021, em anexo, expedido

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar o autógrafo tem tela,

as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

I

~
FATIM'
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Ofício SEDUH n° 054/2021 Novo Hamburgo, 30 de junho de 2021

À

Câmara Municipal de Novo Hamburgo

limo. Presidente Raizer Ferreira

Em resposta ao ofício nº 210/2021, sobre o Projeto de Lei Complementar nº
2/2021, informamos que o art. 34, inciso VIII, já prevê o desembarque fora das paradas
regulamentares em dias úteis das 22h às 6h e aos sábados, domingos e feriados no horário das
21h às 6h.

20h às
A proposta em tela sugere que este horário seja estendido para o período das
8h, porém, deverão ser considerados os fatos abaixo:
I. Que estamos no meio do processo de licitação do transporte público;
11. Que o horário a partir das 20h ainda é considerado como sendo horário de

pico;
111. Que o horário das 6h às 8h é considerado horário de pico e com grande

circulação de usüários do transporte público;
IV. Que o aumento demasiado de paradas para realização de desembarque de

passageiros poderá gerar um retardo no cumprimento dos horários preestabelecidos,
consequentemente, para cumprir os horários programados serão necessários mais veículos,
gerando um aumento no custo operacional;

V. Que o excesso de paradas ocasionará aumento no tempo de viagem dos
demais usuários aos seus destinos finais, gerando insatisfação dos usuários.

O projeto considerou que alguns pontos da cidade "carecem de boa iluminação",
para este item sugerimos que seja informado para a Secretaria de Obras para que esta estude a
viabilidade de melhoria no entorno da parada de ônibus. Também foi citado que "possuem
terrenos baldios que podem representar ameaça", para este item, sugerimos que esses locais
sejam informados para a Diretoria de Transporte Público, a fim de permitir análise para a
realocação dessas paradas.

Desta forma, esta Diretoria de Transporte Público, sugere, VETAR a proposta em
tela.

Atenciosamente,

~~~~
Leandro de Bortoli

I
,

l._--------------------------------------
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