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Estabelece as velocidades máximas

permitidas de 50 Km/h (cinquenta
quilómetros por hora) para veículos
automotores leves e de 40 Km/h (quarenta
quilómetros por hora) para veículos
automotores pesados nas vias urbanas
arteriais do Município de Porto Alegre e dá
outras providências.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgarbossa.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer Prévio, registra que há vício de inconstitucionalidade formal, por
usurpação da competência da União para dispor sobre normas de trânsito e
transporte.

E o sucinto relatório

A matéria proposta pelo nobre Vereador que visa estabelecer as
velocidades máximas para veículos automotores leves e para veículos automotoras
pesados nas vias urbanas arteriais do Município de Porto Alegre, notoriamente é
meJ'itóría, primando por um trânsito mais seguro para todos.

Não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida de forma ampla
sob a soberania do Plenário, pois se tratando de matéria de interesse local. não há

dúvidas de sua importância para os envolvidos (motoristas, ciclistas, pedestres,
etc...), porém, a matéria em sua totalidade, extrapola a atribuição do legislador
municipal, aquando em área que compete a União legislar confonne exposto no
Parecer da Procuradoria (fl. 06).
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Esta Comissão, em suas atribuições prevê a legalidade e
constitucionalidade dos proletos em si, não julgando seu mérito, para que assim
possa seguir os trâmites legais dessa Casa Legislativa, de forma independente e
imparcial.

Portanto, esta Comissão acompanha o parecer da Procuradoria e se
manifesta pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prometo .

Saia de Reuniões,]3 dejunho de 2019

Aprovado pela Comissão em 'b
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residente Vereador Márcio Bens Ely
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Vergados Mendes Ribeiro

Vereador Aderi Self
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