
Câmara.Nlunicipal
dePorto
Alegre

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
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PARECER N'<:$1b/1 9 - CUTHAB
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

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

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador Felipe Camozzatto.

A Procuradoria desta Casa emitiu parecer prévio, às fls. 08, no
sentindo de que o projeto se insere no âmbito de competência do Município.
Todavia, aponta que o conteúdo normativo do artigo 2' da proposição, por
contemplar imposição de obrigação ao Poder Executivo, incide em violação ao
Princípio da Independência dos Poderes.

O autor apresenta Emenda de n' 01 suprimindo o art. 2', sanando a
inconstitucionalidade arguida.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu existência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda n' 0] apontando a
incidência de acidentes com motos no Município.

Ato contínuo, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul CEFOR, às fls. 20, conclui peia aprovação do Prometo.

O então vereador desta Casa, Elizandro Sabino, solicitou diligência à
EPTC, para que emitisse parecer acerca da pl'oposição. Ein resposta, a EPTC se
posicionou contrária à regulamentação do serviço por ]'azões de política de tráfego
e de segurança de passageiros, condutores e pedestres.

E o relatório

A proposição é meritória, não possuir
aprovação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .
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