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PARECER CECE

Proc. 1326/18 - PLL 149

Processo nº 004.00048/2020-76

 

Determina a publicização de
informações, pelos estabelecimentos
prestadores de serviços do sistema de
transporte cole�vo interestadual que
atuam no Município de Porto Alegre,
sobre os direitos da reserva de vagas
gratuitas ou da aquisição de passagem
com desconto para idosos conferido
pela Lei Federal nº l0.741, de 1º de
outubro de 2003, e pelo Decreto
Federal nº 5.934, de 18 de outubro de
2006.

 

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Alvoni Medina . 

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a inexistência de óbices de natureza jurídica
que impeçam a tramitação da proposição. Após, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ) manifestou-se
pela inexistência de ilegalidades no Projeto. 

No que tange ao mérito, o Projeto possibilita o acesso da população idosa ao conhecimento de seus
próprios direitos, na medida em que há um desconhecimento da população mais vulnerável do direito à
gratuidade de duas vagas em ônibus interestaduais ou ao desconto de 50% no valor da passagem nas
vagas excedentes. 

Nosso conhecimento da realidade é fruto de um conjunto de informações por nós adquiridas. Tal
obtenção se dá por meio da experiência, enfim, aprendizado prá�co acerca do que nos rodeia. Ao
determos conhecimento, é possível que formulemos melhores condições no momento da tomada de
nossas ações, as quais quando feitas sob este prisma tendem a facilitar, por exemplo, prá�cas de boa
convivência cole�va. Desta forma, considera-se extremamente relevantes as jus�fica�vas e o objeto de
que trata do Projeto de Lei 149, pois entende-se que para a consolidação e execução de algum direito
conquistado, não basta a sua formalização em lei, mas também há a necessidade de publicização desse
direito e de seus limites, para que a população afetada possa se apropriar do mesmo e exigir seu
cumprimento ou até mesmo seu aperfeiçoamento social e polí�co.  

Tendo em vista as mo�vações acertadas do projeto, não há como emi�r parecer contrário ao mesmo,
visto que a questão informacional é tão importante quanto a questão legal em relação ao assunto. Nesse
sen�do, ainda que a lei determine a necessidade de serem reservadas duas vagas por veículo a idosos



02/06/2021 SEI/CMPA - 0235862 - Parecer CECE

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=256455&inf… 2/2

com renda menor ou igual a dois salários mínimos, nada garante que esta seja cumprida
automa�camente, isto é, não só os fornecedores de serviços devem ter ciência de tais medidas legais,
mas também os idosos u�lizadores do serviço, para que estes possam cobrar daqueles quando a lei em
questão não seja cumprida.

Em suma, acerta-se na proposição de tal projeto, dado que ele facilita a publicização de um direito dos
cidadãos - o qual está con�do em lei e mostra-se ainda mais importante por tratar-se de um direito de
uma população vulnerável socialmente - e, ao fazê-lo beneficia a população atendida por este direito,
pois dá ainda mais conhecimento deste.

Assim, com base nos argumentos acima expostos, nos manifestamos pela APROVAÇÃO do projeto. 

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 20/05/2021, às
16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0235862 e o código CRC 48240A9A.

Referência: Processo nº 004.00048/2020-76 SEI nº 0235862

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 019/21 – CECE contido no doc 0235862 (SEI nº 004.00048/2020-76 – Proc.
nº 1326/18 - PLL nº 149), de autoria da vereadora Daiana Santos, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 31 de maio de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto. 

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
31/05/2021, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0238769 e o código CRC 2A13A749.

Referência: Processo nº 004.00048/2020-76 SEI nº 0238769

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

