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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 023.00011/2020-29
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 023.00011/2020-29

  

 Determina a prioridade de atendimento a pessoas
idosas nos serviços de delivery.

  

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.  

Fundamentação

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

          Por outro lado, a julgar pelos pareceres das demais comissões, até o momento, percebe-se que há
problemáticas no sentido de viabilizar o plano da eficácia da lei, caso aprovada por esta Casa, seja por
dificuldades na fiscalização, seja pela eficácia da lei. 

Conclusão

          Diante do exposto, este Relator manifesta-se pela aprovação do projeto, sem deixar de sugerir que a
proposta poderia ser melhor detalhada indicando formas de garantir a eficácia da proposição.

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
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03/05/2021, às 11:22, 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 0230090 e o código CRC AE15DEFF.

Referência: Processo nº 023.00011/2020-29 SEI nº 0230090

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 019/21 – CUTHAB con�do no doc 0230090 (SEI nº 023.00011/2020-29 –
Proc. nº 0240/20 – PLL nº 092/20), de autoria do vereador Roberto Robaina, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de maio de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: NÃO VOTOU

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
11/05/2021, às 16:19, 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 0233238 e o código CRC D2B88F1B.

Referência: Processo nº 023.00011/2020-29 SEI nº 0233238
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