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Altera o g 8' do art. 27 da Lei n' 1] .582. de
21 de fevereiro de 2014, e alterações
posteriores, dispondo sobre a adequação à
cor definida como padrão da identidade
visual dos veículos que compõem o Serviço
Público de Transporte Individual por Táxi
no Mlunicípio de Porto Alegre.

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

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente Proposta, e
einjeu Parecer, registra que a Proposição não apresenta óbice jurídico à tramitação
do Prometo de Lei em questão.

É o sucinto relatório

O presente Prometo visa ao adiamento do prazo limite, de 8 de junho de
2020, estabelecido para a padronização de cor dos veículos táxis de Porto Alegre
para a cor branca.

A categoria dos taxistas passa anualmente por grande crise, visto a
chegada de novas formas de mobilidade urbana que surgiram ao longo dos últimos
anos. Estabelecer que todos os táxis passem por tal padronização imediata gerará
mais um custo à categoria e, consequentemente, irá fragiliza-los ainda mais
financeiramente.

Conforme já explicitado na exposição de motivos, muitos desses

veículos já estão no final de sua vida útil e, naturalmente, na renovação do
automóvel, a nova compra já estará de acordo com padrão da cor branca.

Em nenhum momento, conforme relato da Procuradoria, vislumbro
qualquer tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade que venha barrar a tramitação
do Prometo, tendo em vista o interesse local.
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Sendo assim, esta Comissão acompanha o parecer da Procuradoria e
se manifesta pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prol eto .

Sala de Reuniões, 13 de fevereiro de 2020

Vereador Adeli/Self,
Relator.
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