
REQUERIMENTO 
 

REQ148.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre regulamentação dos mototaxistas 

no munícipio.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que o Decreto 14098/2017 regulamenta os 

serviços de mototáxi com base na Lei 4925/2014 no Munícipio de Taubaté; 

 

Considerando que o Art.8º da Lei define a quantidade de 

mototaxista por habitantes com base no IBGE; 

Art. 8º O número de mototaxistas será definido no decreto 

regulamentador do Poder Executivo, não podendo ultrapassar a 

proporção de um mototaxista para cada quinhentos habitantes, 

conforme estatística do último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Considerando que o Art. 4º do Decreto 14098/2017 define o 

número inicial de permissionários e no § 3º informa quanto a ampliação mediante ato do 

Poder Executivo. 

Art. 4º Serão 400 (quatrocentos) o número inicial de permissionários 

que operacionalizarão os serviços de mototáxi no Município de 

Taubaté, a serem selecionados através de Processo Licitatório. 

 

§ 3º O número total de permissionários poderá ser ampliado através 

de ato do Poder Executivo, não podendo exceder a proporção de 01 

(um) permissionário para cada grupo de 500 (quinhentos) habitantes, 

de acordo com dados do CENSO emitidos pelo IBGE. 

 

Considerando que com base no último CENSO emitido pelo 

IBGE em 2010 , o número populacional é de 278.686 pessoas.  

 

 



REQUERIMENTO 
 

REQ148.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Considerando que com base no Art.34, as Bases de 

Estacionamento serão distribuídas em Regiões, e a XI. Região 11: Parque Aeroporto / 

Quiririm abrangem áreas grandes e distintas. 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Com Base na Lei 4925/2017 e no Decreto 14098/2017, 

há possibilidade de ampliar o número de permissionários, levando em consideração o 

número populacional de 278.686(IBGE 2010) para 557? 

II- Qual a possibilidade de criar uma nova região, 

separando Parque Aeroporto e Quiririm, uma vez que são locais com alta densidade 

populacional?  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 06 de Dezembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 


