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Exma. Sra . Presidente 

Vereadora RAQUEL do POSTO 

DO. Presidente da Câmara de Verea dores de 

SAPUCAIA DO SUL 

012° Sessão Plenáría Ordinária 

Ongem : Ver. CLEBER RACHEL (Progressistas) 

Assunto : Encaminha PROPOSIÇÃO pedindo aprovação para uma EMENDA 

MODIFICATIVA que dá nova REDAÇÃO ao PROC . nº 21356/2020 em destaque Artigo 

16 

Art. 16. "Não é permitida a transferência da autorização a terce ,ro 

Nova Redação 

Art. 16. Fica permitida uma única vez a transferência em 1° Grau para Autônomos 

e uma única vez a Transferência de CNPJ para terceiros . 

CLEBER RACHEL , Vereador que este assina . com assento neste Poder Leg1slat1vo 

Municipal, vem respeitosamente a Vsa . Exa ., na fo rma reg imenta l. requerer seja levada à 

consideração do Plenário , a presente PROPOSIÇÃO, para o que apresenta as seguintes 

JUSTIFICATIVAS: 

A presente PROPOSIÇÃO, pretende fazer Justiça com aqueles cond utores de Vans 

escolares que há vários anos têm se ded icado a este serviço em nosso município 

conduzindo nossas crianças com excelência , com a redação original estes prestadores 

ficariam a mercê da sorte, visto que se porventura tivessem uma doença grave ou até 

mesmo viessem a óbito , a viúva ou viúvo estariam além de ter perdido um ente quendo 

completamente desamparado com a fonte de renda familigr. Notasse, neste caso. um 

grande equívoco com esta classe , peço a sensibilidade dos nobres vereadores por estes 

profissionais do transporte autônomo de Sapucaia do Sul 

' l~L EBEF-! RAC I lEL 
Ver P1og1ess1stn~ 

Sapuca1,1 do Sul, 12 de março de 2020 _ 
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