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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00048/2020-76
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00048/2020-76

 

Determina a publicização de informações, pelos estabelecimentos prestadores de
serviços do sistema de transporte coletivo interestadual que amuam 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 n' l0.741, de I' de
outubro de 2003, e pelo Decreto Federal n' 5.934, de 18 de outubro de 2006.

 

Senhora Vereadora Bruna Rodrigues,

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei nº 149/18 de autoria do Vereador Alvoni Medina que
“Determina a publicização de informações, pelos estabelecimentos prestadores de serviços do sistema de
transporte coletivo 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 n'
l0.741, de I' de outubro de 2003, e pelo Decreto Federal n' 5.934, de 18 de outubro de 2006”.

Segundo consta da Exposição de Motivos, o autor de Projeto de Lei Complementar queandotaçgere ao Poder
Executivo Municipal  da proposição esclarece que o “objetivo deste Prometo de Lei é apenas explicitar, nos
guichês de terminais rodoviários ou pontos de vendas de passagens interestaduais, na esfera do Município
de Porto Alegre, o que se refere à garantia de vaga (assento) no sistema de transporte coletivo interestadual
à pessoa idosa que possui renda igual ou inferior a dois salários mínimos, em concordância com o Estatuto
do Idoso e o Decreto Federal n' 5.934, de 1 8 de outubro de 2006”.

Em seu Parecer Prévio nº 160/19, a Procuradoria da Câmara Municipal aferiu que “ em exame preliminar, o
projeto não parece conter manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade a obstar a sua regular
tramitação”.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça no Parecer nº 205/20–CCJ, de lavra do Vereador Mauro
Pinheiro, entendeu de forma unânime pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
projeto.

Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, posto que busca garantir
e reforçar a realização de direitos dos idosos já previstos em legislação específica quanto à necessária
publicidade nos pontos de vendas de passagens do transporte coletivo interestadual da reserva de assentos
gratuitos ou que possuam descontos na aquisição de bilhetes.
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Ademais, quanto ao que cabe à CEFOR analisar especificamente, não se vislumbram impactos financeiros e
orçamentários advindos da eventual aprovação do projeto de lei em epígrafe.

Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação do projeto. 

 

Sala de Reuniões, 28 de abril de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 28/04/2021, às 12:14,
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 0228721 e o código CRC 92AAA907.

Referência: Processo nº 004.00048/2020-76 SEI nº 0228721

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

CERTIFICO que o Parecer nº 033/21 – CEFOR con�do no doc 0228721 (SEI nº 004.00048/2020-76 – Proc.
nº 1326/18 – PLL 149), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 30 de abril de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto. 

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: NÃO VOTOU

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 30/04/2021, às
14:17, 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 0229781 e o código CRC 0B1659DF.

Referência: Processo nº 004.00048/2020-76 SEI nº 0229781

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

