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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 220.00141/2021-15

  

 

Com fundamento do art. 96 do regimento
Interno deste Legisla�vo e no parágrafo único do
art. 55 da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, a seguinte indicação.

  

Membros da Cuthab

 

I. RELATÓRIO

O Projeto indicativo em questão sugere que em havendo liquidação da Companhia Carris Porto Alegrense,
momento em que dar-se-á a concessão, mediante licitação das linhas e trajetos, seja conferida preferência
para empresas de pequeno porte ou cidadãos na pessoa física, para explorar o serviço de transporte público,
por pequenas bacias. 

Relata, na justificativa da proposição ao Executivo que ao conceder a exploração de linhas e trajetos,
mediante licitação, e observâncias das regras da Lei Federal nº 8.666/93, dê preferência a pequenas
empresas, microempreendedores, empresários individuais, empresas de pequeno porte e, até mesmo, pessoas
físicas, que se entenderem que há vantagem econômica em adquirir referido direito, possam explorar a
atividade, atendendo a população. 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, uma vez que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que autoriza o
Executivo Municipal a desestatizar a Companhia Carris Porto Alegrense, entendo que o objeto tema tem
amparo na Lei Municipal nº 8.133/98, que fala do regime de concessão dos serviços de transporte. A lei
prevê que haja uma licitação por microbacias e que estas sejam destinadas a pessoas físicas, com base no seu
art. 23.

Nesse sentido, portanto, oportuno destacar que a norma dispõe que isso acontecerá se preenchidos os
critérios técnicos e legais.



Posto isto, importante se faz salientar no sentido de que, dessa forma, as regras para participar da concessão
seria uma atitude importante ao livre mercado de fato em Porto Alegre, incentivando a concorrência sadia
entre os particulares, o respeito ao direito de escolha do consumidor diante de vários prestadores de serviços
em Porto Alegre.

III. CONCLUSÃO

Dessa forma, diante de todo exposto, visando o desenvolvimento e a qualidade do serviço de transporte da
cidade, uma vez que respeitadas as questões legais, este relator manifesta-se pela aprovação da sugestão do
projeto indicativo supracitado.

 

 

Vereador PABLO MELO – MDB

 

Sala das sessões, 04 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
08/11/2021, às 16:25, 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 0299284 e o código CRC EC60F2D2.

Referência: Processo nº 220.00141/2021-15 SEI nº 0299284

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 124/21 – CUTHAB con�do no doc 0299284 (SEI nº 220.00141/2021-15 –
Proc. nº 1024/21 – IND nº 171/21), de autoria do vereador Pablo Melo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 12 de novembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
12/11/2021, às 13:34, 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 0301903 e o código CRC 4EEFF081.

Referência: Processo nº 220.00141/2021-15 SEI nº 0301903

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

