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Mensagem n.º 004 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.180, 

de 24 de novembro de 2016, que institui o serviço de transporte escolar para os alunos da 

Educação Básica de Feliz.” 

  Como é de vosso conhecimento, a Lei nº 3.180/2016, foi recentemente alterada 

pela Lei Municipal nº 3.488, de 19 de dezembro de 2018. Ocorre que foi verificado um equívoco 

na redação dada ao § 1º da Lei 3.180/2016. Por este motivo, está sendo acrescentada a 

expressão “do ensino fundamental”, pois a regra de zoneamento escolar não se aplica aos 

alunos do ensino médio, e sim apenas, ao ensino fundamental e educação infantil.  

  Assim, a fim de deixar mais clara a redação do referido § 1º mostra-se relevante 

a alteração pretendida pelo presente projeto de lei. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

  Feliz, 15 de janeiro de 2019. 

   

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
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PROJETO DE LEI Nº 006/2019. 

 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.180, de 
24 de novembro de 2016, que institui o serviço 
de transporte escolar para os alunos da 
Educação Básica de Feliz. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o § 1º do art. 2º da Lei Municipal nº 3.180, de 24 de novembro de 
2016, vigorando com a seguinte redação:  

“Art. 2º [...]  

[...] 

§ 1º Perderá o direito ao transporte escolar o aluno do ensino fundamental que, por 
opção dos pais ou responsáveis, não for matriculado na escola mais próxima de sua 
residência, havendo vaga disponível, sendo que, neste caso, o aluno deverá arcar com a 
despesa da passagem integralmente, no valor de R$ 3,20, sendo facultada a correção 
monetária anual, pelo IPCA, através de Decreto.  
 [...]” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em __ de __________ de 2019.  

 
Albano José Kunrath. 
 

  
 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 15.01.2019. 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel,  


