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PARECER Nº 381/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 276/2000  
Trata-se de projeto de lei Nº 276/2000, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart 
que visa criar o "passe livre" destinado a autorizar a locomoção gratuita de 
representantes de Sociedade Amigos de Bairro e entidades sem fins lucrativos, em 
veículos de transporte coletivo. 
O projeto estabelece quais os requisitos necessários para a obtenção do passe pelas 
entidades beneficiadas, dispõe sobre as características do passe, condiciona sua 
aceitação à apresentação de documento identificador do portador, emitido pela 
sociedade ou entidade beneficiária e condiciona sua renovação à apresentação, pela 
entidade, das atas correspondentes ao ano do requerimento de renovação. O órgão 
competente expedirá 01(um) passe livre por sociedade ou entidade, que terá validade 
de 01(um) ano, e do qual deverá constar o nome e o domicílio da sociedade bem 
como a data de validade. 
O autor , ao justificar a proposta, esclarece que a mesma vem ao encontro dos 
anseios dos munícipes pois a iniciativa busca incentivar o trabalho dessas formas de 
organizações civis, cujos trabalhos se somam aos do Poder Público nas soluções de 
problemas surgidos no cotidiano da administração da Cidade, o que é positivo. 
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer Nº 345/2001, manifestou-se pela 
legalidade da propositura que se insere entre aquelas que versam sobre matéria de 
interesse local e, portanto, amparada no artigo 30, inciso I, da constituição da 
república Federativa do Brasil, cominado com os artigos13, inciso I, e artigo 
37,"caput" ambos da Lei Orgânica do Município.  
Pelo exposto, não existem óbices à proposta e a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua aprovação 
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