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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00013/2020-37
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00013/2020-37

 

Altera o caput do § 3º do art. 32 da Lei nº 8.133,
de 12 de janeiro de 1998 – que dispõe sobre o
Sistema de Transporte e Circulação no Município
de Porto Alegre, adequando a legislação
municipal à federal, em especial, ao Código de
Trânsito Brasileiro e dá outras providências –, e
alterações posteriores, dispondo sobre as
despesas da Câmara de Compensação Tarifária
(CCT), e revoga as als. a, b e c do § 3º do art. 32
da Lei nº 8.133, de 12 de janeiro de 1998, e os
arts. 5º, 17 e 26 da Lei nº 12.420, de 8 de junho
de 2018.

  

Vem a esta Comissão, para Parecer, o veto parcial do senhor Prefeito Municipal ao Projeto em epígrafe. 

 

De autoria do Executivo Municipal, a proposição foi aprovada por esta Casa Legislativa acrescida de três emendas
de autoria do vereador Prof. Wambert di Lorenzo. À época, sua tramitação foi abreviada por requerimento do
vereador Mauro Pinheiro, líder do governo, nos termos do art. 81 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.
Parecer exarado pela Procuradoria desta Casa não vislumbrou óbice para a sua tramitação. A Comissão de
Constituição e Justiça, em seu Parecer, também não apontou impedimento de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto e das Emendas. Já a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, manifestou-se pela aprovação do Projeto e das
Emendas em seu Parecer. O texto original foi aprovado pela unanimidade dos vereadores, tendo sido aprovadas
também as Emendas por ampla maioria do Legislativo Municipal. Por sua vez, o Executivo optou pelo veto parcial
buscando retirar da Lei o teor das Emendas aprovadas.

 

É o relatório sucinto.
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Não cabe a esta Comissão realizar a análise de natureza jurídica do Projeto, das Emendas ou das razões do veto
apresentado pelo Executivo Municipal. Esta análise é objeto exclusivo da Comissão de Constituição e Justiça que,
quando da tramitação da proposição, entendeu não existir impedimentos de ordem jurídica com relação às Emendas
à época apresentadas.

 

No que tange especificamente aos aspectos analisados por esta Comissão, cabe manter a mesma opinião exarada
anteriormente, quando da tramitação da matéria, em Parecer do vereador Paulo Brum. Nesse sentido, nos
manifestamos pela REJEIÇÃO do veto parcial.

 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Aldacir Jose Oliboni, Vereador, em 20/11/2020, às
17:26, 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 0181571 e o código CRC D568A880.

Referência: Processo nº 004.00013/2020-37 SEI nº 0181571

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 058/20 – Cosmam – contido no doc 0181571 – (SEI nº 004.00013/2020-37 –
Proc. nº 0017/20 – PLCE 003/20), de autoria do vereador ALDACIR OLIBONI, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de novembro de 2020, tendo obtido 6 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Veto Parcial.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
25/11/2020, às 12:55, 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 0182095 e o código CRC 095A6212.

Referência: Processo nº 004.00013/2020-37 SEI nº 0182095
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