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PUBLICADO DOC 14/02/2006 
 
 
 
PARECER Nº 0311/2006 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 311/05. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria da nobre vereador Antonio Goulart 
(PMDB), acrescentar ao Artigo 10 da Lei n° 13.477, de 30 de dezembro de 2002 
(Institui a Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE, e dá outras 
providências) o inciso III com os seguintes dizeres: "O vendedor ambulante que 
utilize veículo de propulsão humana, o revendedor domiciliar de gêneros 
alimentícios e revendedor domiciliar de cosméticos", também ficariam isento da 
incidência da Taxa. 
O Autor justifica que os ambulantes foram obrigados  a recolher a Taxa e o ganho 
dos mesmos não suportam tal exigência. 
No aspecto econômico o mérito da matéria proposta é reconhecido, pois irá 
proteger uma classe de trabalhadores menos privilegiada. 
A renúncia dos valores da taxa não tem grande significado pecuniar para os cofres 
públicos, em relação ao benefício que irá proporcionar para esses munícipes 
sofridos. 
Portanto, favorável ao projeto de lei ora apresentado. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 09/02/2006. 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente 
Adolfo Quintas - Relator 
Abou Anni 
Adilson Amadeu 
Arselino Tatto 
Dalton Silvano 
Donato 
 
PUBLICADO DOC 15/02/2006 
 
Retificação de publicação no DOM de 14/02/2006, fl. 75, col. 4ª: leia-se 
como segue e não como constou. 
 
PARECER Nº 0006/2006 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 311/05. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria da nobre vereador Antonio Goulart 
(PMDB), acrescentar ao Artigo 10 da Lei n° 13.477, de 30 de dezembro de 2002 
(Institui a Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE, e dá outras 
providências) o inciso III com os seguintes dizeres: "O vendedor ambulante que 
utilize veículo de propulsão humana, o revendedor domiciliar de gêneros 
alimentícios e revendedor domiciliar de cosméticos", também ficariam isento da 
incidência da Taxa. 
O Autor justifica que os ambulantes foram obrigados  a recolher a Taxa e o ganho 
dos mesmos não suportam tal exigência. 
No aspecto econômico o mérito da matéria proposta é reconhecido, pois irá 
proteger uma classe de trabalhadores menos privilegiada. 
A renúncia dos valores da taxa não tem grande significado pecuniar para os cofres 
públicos, em relação ao benefício que irá proporcionar para esses munícipes 
sofridos. 
Portanto, favorável ao projeto de lei ora apresentado. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 09/02/2006. 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente 
Adolfo Quintas - Relator 
Abou Anni 
Adilson Amadeu 
Arselino Tatto 
Dalton Silvano 
Donato 
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