
 

Ofício Especial                                                                        Jardinópolis, 23 de agosto de 2021. 

 

  Excelentíssimo Senhor Prefeito:   

 

Com meus cordiais cumprimentos, apresento a Vossa Excelência algumas dúvidas 

pertinentes ao Projeto de Lei nº 55/2021, que regulamenta o serviço de transporte por veículos 

“tuk-tuk” no município.  

O artigo 4º do PL estabelece a relação de 1 vaga de licenciamento de tuk-tuk para 

cada 6.000 habitantes no município. Sobre este ponto, apresento os seguintes questionamentos: 

1. Quais os critérios utilizados para estabelecer tal proporção? Em quais 

fundamentos técnicos baseia-se esta relação? 

2. Quantos tuk-tuks atuam atualmente no município?  

3. Qual a quantidade de habitantes considerada para fins do cálculo de 

vagas e quantos veículos poderiam ser licenciados atualmente a partir 

do critério estabelecido no art. 6º do PL?  

Outro esclarecimento que se faz necessário para a adequada apreciação do Projeto 

de Lei é sobre os pontos de parada dos “tuk-tuks”. O projeto estabelece uma série de restrições 

aos pontos de tuk-tuk, não deixando claro quais locais poderão ser pontos de 

parada/estacionamento, nem regras específicas para tal definição. A preocupação é que tal vazio 

legislativo possa dificultar o trabalho dos tuk-tuks, bem como dificultar o acesso dos cidadãos a 

este transporte.  

O Projeto de Lei aponta ainda como um dos requisitos para a licença, a contratação 

de seguro adicional ao DPVAT para acidentes pessoais com morte ou invalidez para o condutor 

e passageiro, no valor mínimo de R$10.000,00. Diante de tal exigência, pergunto ao Executivo 

se é de seu conhecimento alguma companhia de seguro que forneça seguro com cobertura para 

veículos tuk-tuk. Apresento este questionamento no intuito de que seja possível o cumprimento 

do requisito por parte do condutor/proprietário.  

Certo de poder contar com a costumeira atenção, aproveito a oportunidade para 

renovar os protestos de elevada estima e consideração.   

 

 

    

 
                                                                                     (assinatura eletrônica) 

                                                                        CAIO JARDIM  

                                                                         Vereador 

 

 

 
 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Paulo José Brigliadori 

Prefeito Municipal de 

Jardinópolis-SP 
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