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Altera o Parágrafo 2' do Art. 34 da Lei
N' 8.133, de 12 de janeiro de 1998 -- que
dispõe sobre o Sistema de Transporte e
Circulação no Município de Porto Ale-
gre, em especial ao Código de Trânsito
Brasileiro e dá outras providências -, e
alterações posteriores, dispondo sobre as
atividades desempenhadas pela tripula-
ção de veículos do transporte coletivo no
Município de Porto Alegre.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em Epígrafe, de autoria
dos vereadores Roberto Robaina, Femanda Melchioima e Prof. Alex Fraga.
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A Procuradoria manifestou pela existência de previsão legal para atu.
ação dó legislador municipal, ressalvando que poderia o mesmo ferir ã competên-
cia privativa do Poder Público da União por interferir nas reiaçõeÉ de trabalho.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- maná:
restou-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Pro
jeto. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul -- Cefor -
manifestou-se pela sua rejeição. A Comissão de Urbanização, Transportes e Habi
taçqo -= Cuthab -- ém seu parecer manifestou-se por sua aprovação. Por fim, a Co.
missão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública -- Ce.
decondh -- optou em seu parecer pela rejeição da presente matéria.

E o relatório, sucinto

Sem interferir em relações trabalhistas consolidadas, a proposição é
meritória no sentido de estabele.cer as fiinções a serem desempenhadas pelos traba-
lhadores e trabalhadoras do transporte coletivo de Porto Alegre. Em especial, as
atividades desempenhadas por motoristas e cobradores, tripulação mínima exigida
nos veículos de transporte na Lei N' 8. 133, de 12 de janeiro de 1998. Dessa forma,
atende o interesse público,: a transparência sobre as suas funções em conformidade' : :i .'.;:..: 'l'.
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com o Código Brasileiro de Trânsito. Demonstra, inclusive, a necessidade de ma
nutenção dos trabalhadores e trabalhadoras que exercem a atividade de cobrador,
os quais desempenham auxílio filndamental ao condutor do veículo de transporte
coletivo, seja na cobrança e recebimento da tarifa, seja na orientação ao motorista
sobre a abertura e fechamento de portas de embarque e desembarque, informações
aos usuários, auxílio no embarque de pessoas. com deficiência, entre outros. En-
tende-se dessa forma o quão é necessário a manutenção desse trabalhador nos veí.
nulos embarcados como forma de preservar a segurança e a qualidade do transpor-
te coletivo prestado .à população, evitando inclusive a sobrecarga de tarefas a se-
rem realizadas pelo motorista no caso da extinção do cobrador. Fato que poderá
inclusive gerar situações de saúde como estresse pelo acúmulo de responsabilida-
de que terá o motorista

Nesse sentido, concluímos pela aprovação doT'rojeto

Sala de Reuniões, 29 de julho de 2019. if'Tf::
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