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PARECER CEDECONDH

PROCESSO Nº: 023.00011/2020-29

 

Determina a prioridade de atendimento para idosos no serviço de delivery

Art. 1º  Fica determinada a prioridade de atendimento a pessoas idosas nos serviços de delivery.

Parágrafo único.  Para os efeitos desta Lei, consideram-se idosas as pessoas com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos.

Art. 2º  O descumprimento ao disposto no art. 1º desta Lei sujeitará o infrator a aplicação de multa de 300
(trezentas) a 3.000 (três mil) Unidades Financeiras Municipais (UFMs).

Parágrafo único.  No caso de reincidência, os valores definidos no caput deste artigo poderão ser aplicados
em dobro.

Art. 3º  O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos (FMDD).

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Relatório

          A presente proposição apresentada pelo Vereador Cassiá Carpes tem por escopo determinar a
prioridade de atendimento de pessoas idosas nos serviços de delivery. A procuradoria da casa não apontou
óbice jurídico ao projeto. Por outro lado, a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, aprovou parecer do
relator que foi contrário ao PLL, por entender que o mesmo encontra diversos problemas, desde aspectos na
sua redação, que não permitiria concluir com precisão o que seria o serviço de delivery, bem como aspectos
de constitucionalidade. O proponente apresentou contestação, nos termos regimentais, contudo, mais uma
vez o Relator do projeto na CCJ, entendeu por manter o seu parecer contrário, sendo o mesmo acompanhado
pela maioria dos componentes da comissão. Assim como o Relator da Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento e Mercosul - CEFOR, porém este não apresentou inconformidade na legislação e sim na sua
aplicabilidade, sendo o projeto meritório.

Fundamentação

          O  projeto apresentado se faz meritório ao buscar efetivar no âmbito municipal o já é preconizado e
determinado pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), pois tem por escopo garantir a prioridade no
atendimento desta população. 

          Todavia, haja vista pareceres das demais comissões, percebe-se que há problemáticas no sentido
da viabilidade, caso aprovada por esta Casa, seja por dificuldades na fiscalização, seja pela eficácia da lei. 

Conclusão
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          Diante do exposto, esta Relatora manifesta-se pela aprovação do projeto, sugerindo que a proposta
poderia ser melhor detalhada indicando formas de garantir a eficácia e viabilidade da proposição, não
havendo prejuízos para as partes envolvidas.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Reginete Souza Bispo, Vereador(a), em 13/05/2021, às
16:22, 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 0233932 e o código CRC EC4C18A0.

Referência: Processo nº 023.00011/2020-29 SEI nº 0233932

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

CERTIFICO que o Parecer nº 015/21 – CEDECONDH con�do no doc 0233932 (SEI
nº 023.00011/2020-29 – Proc. nº 0240/20 – PLL nº 092/20), de autoria da vereadora Reginete Bispo, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de junho de 2021, tendo ob�do 06
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

Vereadora Reginete Bispo: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
23/06/2021, às 13:54, 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 0247088 e o código CRC EBFC7A79.

Referência: Processo nº 023.00011/2020-29 SEI nº 0247088

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

