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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' OPé./i9 . COSMAM
AO PROJETO,' À EMENDA N' OI E À SUBEMENDA N' OI À EMENDA N? OI

Inclui art. 9'-A na Lei n' 112.1 62, de 9 de
dezembro de 2016, alterada pela Lei n'
12.423, de 14 de junho de 2018, determi-
nando que os usuários do serviço de
transporte motorizado privado e remu-
nerado de passageiros que optarem pela
forma de pagamento em dinheiro deve-
rão incluir, no momento do cadastro na
aplicação de internet, documento de
identificação civil e fotografia atualizada

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, a Emenda
n' 01 e a Subemenda n' 01 à Emenda n' OI, todos de autoria do vereador Roberto
Robaina.

: l l :l Em parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fl. 09) não vislumbrou,
em exame preliminar, inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que im-
pedisse sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc. 11, alínea "j" do
Regimento Intimo.

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, a mesma de-
cidiu pela existência de óbice a.tramitação da matéria por ferir o princípio da livre
iniciativa (art. I', IV da CF), e do princípio da atividade económica (art. 170 da
CF). Apresentada contestação pelo autor, eín novo parecer, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça - CCJ - manteve o entendimento e decidiu pela improcedência da
contestação e manutenção do óbice de natureza jurídica para a tramitação do Pro-
jeto, da Emenda n' 01 e da Subemenda n' 01 à Emenda n' 01.

É o breve relatório
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Na exposição de motivos, o proponente arguiu que o serviço dé trans-
porte por aplicativo possui apenas cada:stro para pagamento'onde conota somente o
nome e número do celular do usuário, e que, após as plataformas passarem a acei-
tar dinheiro como forma de pagamento do serviço, a segurança dos motoristas pio-
rou muito. Vem ocorrendo roubos, sequestros e até assassinatos.

Confomie o autor, a proposta pretende promover maior segurança aos

motoristas de transporte por aplicativos, bem como aos üsuários, pois a utilização
da senha pessoal é de suma importância, especialmente quando ocorre furto do
aparelho celular. Dificulta muito, se não acaba, com a possibilidade de solicitar o
transporte em nome de outra pessoa.

Considerando que o transporte por aplicativo no Município de Porto
Alegre encontra-se em pleno fiincionamento, e o objetivo do prójeto é garantir
maior segurança aos Q.suários e trabalhadores, tenho que o mesmo é meritório, e
merece ser analisado e debatido ém Plenário pela totalidade dos Vereadores desta
Casa Legislativa.

Ademais, maio vislumbro, neste caso, a incidência de negativa ao prin
cípid da livre iniciativa oti da atividade económica, vez que simples complementa.
ção de cadastro para o uso dos aplicativos.

Assim, após analisar o.Prometo, exposição de motivos e os pareceres, e
considerando a competência desta Comissão, não resta dúvidas de que o Prometo é
meritório, razão pela qual voto pela aprovação do prometo, da Emenda n' 01 e da
Subemenda n' 01 à Emenda n' 01. , '

Sala de Reuniões, 16 de sete
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