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PARECER COSMAM

Autoriza o exercício da atividade profissional de transporte remunerado de passageiros por
motocicleta – mototáxi – no Município de Porto Alegre.

 

Retorna a esta Comissão, para análise e parecer, nos termos do § 2º do art. 107 do Regimento, o Projeto em
epígrafe, de autoria do vereador Felipe Camozzatto.

A Procuradoria desta Casa, em seu parecer nº 307/17, aponta que a matéria objeto da proposição se insere no
âmbito de competência municipal, inexistindo óbice jurídico à tramitação, ressalvando, entretanto, que o
conteúdo normativo do artigo 2º da mesma, por contemplar imposição de obrigação ao Poder Executivo,
incide em violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2º).

Para sanar a ressalva manifestada pela Procuradoria o autor apresentou a Emenda nº 01 suprimindo o art. 2º
do Projeto de Lei.

O relator da CCJ não acolheu o parecer prévio da Procuradoria da Casa e concluiu pela existência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Projeto, no que foi acompanhado pela maioria de seus membros.

Na sequência o proponente apresentou sua contestação, solicitando o reexame da matéria uma vez que
demonstrou, que o argumento apresentado pela CCJ, alicerça-se em juízo de conveniência prática e, desta
forma, não teria amparo jurídico. Em nova votação, também pela maioria de seus membros, a CCJ manteve
seu parecer pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do processo. 

é o relatório

Dado o mérito da matéria em questões e acompanhamento os pareceres favoráveis da outras comissões
pertinentes, igualmente, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, assim como da EMENDA Nº 01

 

Documento assinado eletronicamente por Luciano Marcantonio, Vereador, em 21/09/2020, às
22:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0166921 e o código CRC 411563B1.

Referência: Processo nº 007.00005/2020-98 SEI nº 0166921

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 046/20 – Cosmam – contido no doc 0166921 – (SEI nº 007.00005/2020-98
– Proc. nº 1281/17 – PLL 144/17), de autoria do vereador Luciano Marcantônio, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de setembro de 2020, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela Aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – (Não votou)

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – (Não votou)

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
25/09/2020, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0168425 e o código CRC 9E6EC316.

Referência: Processo nº 007.00005/2020-98 SEI nº 0168425
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