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PARECER N' 0s4 /19 - CEFOR

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 ]5 de outubro de
1993

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereadorJosé Frestas.

O parecer emitido pela Procuradoria da Câmara de Vereadores, às fls.
07, informava a inexistência de óbice jurídico à tramitação, ressalvando que a
obrigação onerosa atribuída unilateralmente pela proposição exige, para validade
jurídica, previsão nos respectivos ajustes.

Também a Comissão de Constituição e Justiça, às fls. 20, e após
diligências junto a Procuradoria Geral do Município -- PGM, a Empresa Pública de
Transporte e Circulação -- EPTC e a Associação dos Transportadores de
Passageiros ATP, opinou pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Prometo.

A PGM e a EPTC não apresentaram respostas. A Associação dos
Transportadores de Passageiros -- ATP, afirmou que os letreiros luminosos atuais
dos veículos de transporte coletivo não dispõem da tecnologia necessária para troca
do seu conteúdo, de forma discreta.

Esta CEFOR, às fls. 23 a 25, ressalvando a ausência das informações
por parte da Prefeitura e da própria EPTC, considerou que o sistema proposto
poderia onerar a Prefeitura Municipal, ou pior, onerar os usuários do transporte
coletivo e seletivo através do repassa destes custos às tarifas, o que motivou a
rejeição ao Prometo.

A CUTHAB, às fls. 27 e 28, considerando que o serviço privado deve
responsabilizar-se pela segurança intema dos coletivos, não gerando ânus aos seus
usuários, manifestou-se pela aprovação do Prometo.
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Da mesma forma, e também visando dar maior segurança aos usuários
do transporte coletivo, a CEDECONDH, às fls. 31, e a COSMAM, às fls. 34.
votaram pela aprovação do Prometo.

E o relatório

Ainda que sda meritória a proposta, na medida em que pretende
reduzir assaltos e outros tipos de crimes que ocorrem nos veículos do serviço de
transporte coletivo e seletivo da nossa Capital, não vemos fato superveniente que
justifique a alteração da nossa decisão pela rejeição do Prometo.

Ao contrário, em reunião realizada nesta CEFOR em 02/04/2019, para
debater sobre o transporte público de passageiros em Porto Alegre, em que
estiveram presentes representantes dos consórcios, da Prefeitura Municipal, da
Carris e da EPTC 6oi apresentada a queda no número de passageiros, cujo volume
está bem distante do previsto no Edital de contratação. Soma-se a esta dificuldade
o alto índice de isenções do Município, onde a cada três passageiros apenas dois
são pagantes. Ainda assim as concessionárias estão realizando investimento em

tecnologias como o rastreamento e o reconhecimento facial, visando a qualificação
do sistema.

Considerando que os investimentos que vem sendo realizados visam
também a segurança, e que, conforme já afirmávamos em nosso parecer anterior,
qualquer outro encargo que venha a ser atribuído gerará novos custos que irão
onerar ou a Prefeitura ou os usuários do sistema de transporte coletívo, mantemos
nossa posição pela rejeição ao presente Prometo.

Sa[a de Reuniões,] 7 de abri] de 2019
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