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INDICAÇÃO

Senhora Presidenta.

Este Vereador requer a Vossa Excelência que. após os trâmites regimentais. com fundamento do art

96 do regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do
Município de Porto Alegre. seja encaminhada a seguinte

INDICAÇÃO

Que o Poder Executivo de Porto Alegre revogue a Resolução n' 20 de 1 999 e l$ 1 ' do art. 74 do
Decreto 14.499, que estabeleceu a inclusão de prefixo em ponto eixo através de sorteio público.
obedecendo edital de convocação publicado em diário oficial.

O Vereador que subscreve a pedido da entidade representativa dos Táxis. requer, a revogação da
Resolução acima citada: retornando o modelo anterior. dessa maneira. cumprirá o requerimento do
supe.rvisor do ponto fixo. ou sela, que a pedido de um ou mais condutores que não tenham ponto Hlxo
em determinado ponto, possam de acordo com pedido feito ao supervisor do ponto, que este reúna os
titulares do deste e os mesmos decidam pela aceitação do requerente. visto que. o sorteio causa um
grande prejuízo à classe. deixando muitos condutores aptos fora do trabalho. pois este método de
escolha é moroso, haja vista, que o último sorteio aconteceu em 21 -1 1 -2008. somando-se a isto

obedecendo o já disposto em legislação anterior. que condutores usuários deponto livre mediante
requerimento possam: pelo fluxo. mudarem o ponto livre para ponto fixo como era anteriormente

JUSTIFICATl\A

Este pedido de Indicação tem o intuito de oportunizar condutores que não tenham ponto eixo, que
mediante requerimento ao supervisor do ponto. este possa con.juntamente com os titulares. destinar

uma vaga para atender tal solicitação. independentes-Rente de sorteio conforme estabelece a resolução
em pauta, também a presente indicação sugere a oportunidade de transe'erência de ponto livre coma
grande demanda possa ser convertido em fixo: com base no flagrante fluxo naquele ponto que ora é

ISTO POSTO. solicita-se ao Poder Executivo. a revogação da Resolução n' 20 de 1 999 e $ ] ' do art
74doDecreto 14.499eoatendimentodasdenlaisreivíndicações. ' '
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Solicito que esta indicação seja encaminhada aos destinatários a seguir re]acionados

Prefeito Municipal de Porto Alegre;

EPTC;

Porto A[egre: ] 6 de setembro de 201 9

:: .: '"% Documento assinado eletronicamente porJosé Amara Azevedo de Freitas, Vereador, em

,.;íãi=iàgê ; ,; ã 12/09/2019, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, $ 29
*l?::f:«.f ; :«J i da Medida Provisória ng 2200-2/200-L e nas Resoluções de Mesa nQs 491/15, 495/15 e

« 15 da Câmara M unicipal de Porto Alegre

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br.
informando o código verificador 0087269 e o código CRC AAD831A3. :--..
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