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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇATWENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' 'f-s'{ /19-CEFOR
AO PROJETO, A EMENDA N' OI E À SUBEMENDA N' OI À EMENDA N'
01

[nc[ui art. 9'-A na Lei n' ]2.]62, de 9 de
dezembro de 2016, alterada pela Lei n'
12.423, de 14 de junho de 2018,
determinando que os usuários do serviço de
transporte motorizado privado e
remunerado de passageiros que optarem
pela forma de pagamento em dinheiro
deverão incluir, no momento do cadastro
na aplicação de ;m/armar, documento de

identificação civil e fotografia atualizada

Vêm a esta Comissão, para parecer. o Projeto ein epígrafe, a Emenda
n' 0] e a Subemenda n' 01 à Emenda n' 01, todos de autoria do vereador Roberto
Robaina.

O presente Prol-neto de Lei acrescenta a Lei já existente, a
identiHlcação dos usuários que optarem por pagatnento em dinheiro, a ser realizada
uma única vez, no momento de seu cadastramento no aplicativo peia intemet, com
o número de registro geral (RG) e foto do usuário.

A Emenda 0] alterou a redação do artigo 9-A, incluindo cadastro de
senha pessoal que deverá ser utilizada cada vez que solicitar o transporte.

A Subemenda 01 modificou a redação do $1 único do artigo 9-A do
Projeto de Lei.

No parecer Prévio n' 54/19, de fls. 9, a Procuradoria da Casa, em
exame preliminar, não vislumbrou inconstitucionalidade ou ilegalidade na
proposição que impeça, na fase inicial, a sua tramitação.

A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, no parecer n' 172/19, fl
13 e seguintes. após uma extensa e profunda análise constitucional do projeto e
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suas emendas, concluiu pela inviabilização da tramitação, manifestando pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto, emenda e
subeinenda.

Ao autor, nos termos do Regimento Intel'no, foi oportunizada
contestar o parecer da CCJ, o que foi apresentado nos autos de fls. 19 e seguintes
do feito.

Em novo parecer, a CCJ, opinou pela itnprocedência da contestação e
manteve o parecer pela existência de óbice de naturezajurídica.

E o relatório

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul
CEFOR acompanha o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça,
manifesta-se pela rejeição do Projeto, da Emenda n' 01 e da Subemenda n' 0] à
Emenda n' 0 1 .

Saía de Reuniões, 27 de setembro de 20] 9

Relator

Aprovado pela Comissão em ,.#' ,íç-,i'l

Vereador AírãlllTnnato Prós dente Vereador Idenir Cecchit-n

Vereador rjjt: cÇ:lilêllo Vice-Presidente
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