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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
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Estabelece a divulgação de informações
relativas aos veículos recolhidos pela
Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC) a depósitos do
Município de Porto Alegre ou do
Departamento Estadual de Trânsito do
Rio Grande do Sul (Detran/RS).

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mauro Zacher.

A Procuradoria da Casa no seu parecer (n' 644/] 7), ainda que entenda
não haver óbice jurídico ao projeto, apontou que o conteúdo normativo do art. 2',
ao definir forma de atuação administrativa, implica em interferência na gestão de
empresa pública de direito privado -- a EPTC.

A CCJ entendeu pela inexistência de óbice de natureza jurídica ao
projeto

Em parecer anterior, a CEFOR (n' 1 02/1 8) manifestou-se contrária ao
projeto por entender que a matéria já é devidamente contemplada nas ações da
EPTC em concordância com as regras do Código Brasileiro de Trânsito.

Além disso, no entendimento do relator, o prometo bica comprometido

por implicar na interferência da gestão municipal.

Por sua vez, a CUTHAB em seus pareceres (n' 1 17/]8 e n' 1 18/18)
manifestou-se a favor do prometo, mesmo posicionamento tomado pela
CEDECONDH (n' 096/1 8).

É o relatório. Passo a opinar

Dado que em situação anterior o Projeto de Lei Legislativo já tramitou
por essa Comissão, ficando a responsabilidade pela relatoria do prometo a cargo
desse mesmo vereador e dado que não houve fatos novos que nos façam rever
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nossa posição no que conceme à matéria, mantemos nossa interpretação da
proposta ora submetida.

Dessa forma, entendemos pela rejeição do Projeto
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