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Determina a instalação de dispositivo que
altere o letreiro digital luminoso externo
que indica linhas e bairros nos veículos do
serviço de transporte coletivo e seletivo
municipal para indicar ocorrência de
assalto e revoga a Lei n' 7.340, de 15 de
outubro de1993.

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

Em Parecer Prévio, a Procuradoria desta Casa (fls.07) entendeu ser de
competência desta municipalidade a matéria objeto da Proposição, opinando pela
inexistência de óbice jurídico à sua tramitação. Ressalvou, contudo, que as relações
jurídicas entre as concessionárias e a Administração são reguladas pelo respectivo
contrato de concessão. A obrigação onerosa atribuída às concessionárias de forma
unilateral pela proposição, com a devida vénia, exigem, para validade jurídica,
previsão nos respectivos ajustes.

Após solicitar pedido de diligências, a Comissão de Constituição e
Justiça -- CCJ -- examinou os aspectos constitucionais, legais e regimentais e emitiu
parecer indicando a inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto (fls. 19 a 21).

Por sua vez, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul CEFOR -- posicionou-se contrária à aprovação do Prometo, argumen-
tando que o mesmo poderia onerar a Prefeitura Municipal, ou os usuários do trans-
porte coletivo (fls. 23 a 25).

Posteriormente, a Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação --
CUTHAB -- emitiu parecer pela aprovação do Prometo, tendo em vista que o com-
bate à violência e a promoção da segurança pública ocorrem, essencialmente, a
partir da prevenção (fls. 27 e 28).
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E o relatório

Após analisar o Prometo e os pareceres, não resta dúvidas de que o
mesmo é meritório, pois visa dar maior segurança aos usuários do transporte
coletivo, bem como à tripulação dos coletivos, que não raras vezes são vítimas de
assaltos.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Prometo

Sala de Reuniões, 1 1 de fevereiro de 2019

Aprovado pela Comissão em Lq .02-- .2o4c3

Vereador Moisés Barboza Presidente

Vereador Comissário RaHao Oliveira -- Vice-Presidente
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