
Câmara:NTunicipal
dePostO '
Alegre

PROC. N' 3049/17
PLL N' 343/17

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

PARECER N' (]=4 /20 - CEFOR

Institui o Sistema Colaborativo de

Recarga do Cartão do Sistema de
Transporte Integrado (TRI) no Município
de Porto Alegre

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

A Procuradoria da Câmara Municipal desta Capital em seu parecer
prévio, às f]s. 05, informa que há previsão ]ega] para atuação do legislador
municipal no âmbito da matéria objeto da proposição, embora a mesma tenha
conteúdo nonnativo que consubstancia interferência na gestão municipal, incidindo
em violação ao disposto no artigo 94, incisa IV, da Lei Orgânica.

A CCJ, por outro lado, entende que a matéria não apresenta conteúdo
normativo que interfira na gestão municipal, e se manifestou pela inexistência de
óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Esta CEFOR, em seu parecer às f]s. ] 0 e 1 [, registra sua concordância
com o parecer da Procuradoria desta Casa, em que pese o mérito da iniciativa, e se
manifestou pela rejeição do Prometo.

Justamente em razão do mérito pela iniciativa em descentralizar os
pontos de recarga do cartão do Sistema de Transporte integrado desta Capital, a
CUTHAB votou pela aprovação do Projeto.

Da mesma forma a CEDECONDH, pela relevância da proposição e
entendendo não haver óbice à tramitação, votou pela sua aprovação.

E o relatório

Considerando o parecer prévio da Procuradoria da CMPA, e também
da própria CEFOR que já se inanihstou anteriormente sobre o projeto em análise e
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considerando que não houve novas manifestações após o último parecer desta
Comissão, este Relator mantém o parecer pela rejeição ao Prometo.

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2020
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