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PARECER CEFOR

À CEFOR,

 

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em tela, de autoria do Vereador Paulinho Motorista. O projeto
visa instituir o auxílio emergencial de prestação continuada para os autorizatários do serviço de transporte
escolar do Município de Porto Alegre.

O projeto foi apresentado no início da pandemia do COVID-19, e seguiu o rito do primeiro modelo de
deliberação remota deste legislativo. Não há, portanto, parecer da Procuradoria que instrua a proposta.
Analisado pela CCJ, foi apontado por esta existência de óbice de natureza jurídica para tramitação da
proposição. A CEFOR, em entendimento já emitido, entendeu pela rejeição do projeto.

 

 É o relatório, sucinto.

Analisando a proposta, consideramos que a matéria apresenta conteúdo meritório, para o momento em que
foi apresentada. Entretanto, a realidade, três anos depois, é diversa daquela de quanto o autor propôs o
projeto. As escolas retomaram suas atividades e, ainda que permaneçamos em uma condição de pandemia
declarada pela OMS, não há de se negar que o cotidiano retomou uma certa normalidade, ainda que com os
devidos cuidados.

A atividade econômica dos transportadores escolar também foi retomada, motivo pelo qual há uma
inadequação entre o objeto do projeto e a realidade fática.

Fosse o Relator do período em que foi apresentada, este vereador seria favorável a proposição, mas pela
questão temporal apresentada acima, manifestamo-nos pela rejeição do projeto neste contexto.

 

Porto Alegre, 23 de março de 2023.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Bosco Vaz, Vereador, em 09/03/2023, às 12:00,
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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0517817 e o código CRC DDA3B4FA.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0517817

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) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 053/23 - CEFOR con�do no doc 0517817 (Proc nº 0175/20 - PLL nº 073), de
autoria do vereador João Bosco Vaz foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota, com
votação encerrada em 17 de março de 2023, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS 00 voto CONTRÁRIO,
conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: PELA REJEIÇÃO do Projeto.

  Vereadora Mari Pimentel  – Presidente: NÃO VOTOU

  Vereadora Biga Pereira : FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador João Bosco Vaz: FAVORÁVEL

  Vereador Roberto Robaina:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 17/03/2023, às
08:40, 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 0522592 e o código CRC DD2C3255.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0522592
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