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PARECER CEFOR

PARECER Nº  

PROCESSO Nº 118.00163/2020-18

INTERESSADO:

 
 

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00163/2020-18

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o veto parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei do Executivo nº 018/20, que “Inclui os arts. 3º-
A, 3º-B e 3º-C e revoga o art. 3º na Lei nº 5.548, de 28 de dezembro de 1984 – que consolida dispositivos relativos à instituição da
Passagem Escolar  no  Município  de  Porto  Alegre –, e alterações posteriores, instituindo os procedimentos para a concessão e a
renovação da Carteira de Passagem Escolar do transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre.”.

                   Segundo consta nas razões de veto parcial, o Poder Executivo indica a necessidade de conveniência administrativa para
vetar a proposta de art. 1º e art. 5º do projeto de Lei nº 018/20. Ainda, citando suas razões, o Prefeito indica que a obrigação de
concessão de carteira escolar, realizada diretamente na administração pública, indicará um excesso de trabalho a um setor já
sobrecarregado. Indica, ainda que a emissão de carteirinhas escolares provocará morosidade na confecção de carteirinhas TRI. Assim,
afirma que a obrigação legal apresentada pelos arts. 1º e 5º, do Projeto de Lei, ora analisado, gerará uma ação contrária ao interesse
público.

                      Desta forma, o Poder Executivo indica que a obrigação legal que ocasionaria a emissão de carteirinhas escolares através
de ação própria da administração municipal, geraria prejuízos aos serviços públicos, gerando morosidade e, possivelmente custos
desnecessários, em função de uma ação que hoje já é realizada pelas associações estudantis.   

                  Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela manutenção do veto parcial do Poder
Executivo. 

 

Sala de Reuniões, 15 de março de 2021.

 

Bruna Rodrigues

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em 24/03/2021, às 14:41, 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
0218434 e o código CRC 6A439DF5.

Referência: Processo nº 118.00163/2020-18 SEI nº 0218434
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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 005/21 – CEFOR con�do no doc 0218434 (SEI nº 118.00163/2020-18 – Proc.
nº 0277/20 – PLE 018 – Veto Parcial), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 30 de março de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela manutenção do Veto Parcial.

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: NÃO VOTOU

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 30/03/2021, às
18:44, 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 0220274 e o código CRC CCAD25AD.

Referência: Processo nº 118.00163/2020-18 SEI nº 0220274
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