
PARECER CEDECONDH

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

 

 

Institui o Sistema de Isenções Tarifárias do Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto
Alegre; inclui art. 32-B na Lei nº 8.133, de 12 de janeiro de 1998 – que dispõe sobre o sistema de
transporte e circulação no Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, e § 2º no art. 1º da Lei
nº 10.996, de 7 de dezembro de 2010, que institui o Programa Vou à Escola; e revoga legislação sobre o
tema.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o veto parcial ao Projeto em epígrafe, de autoria do Executivo Municipal.

 

Nas razões do Veto (documento 0324452), o Prefeito veta parcialmente o PLE n° 043/21, mais
especificamente o §2°, do art. 9° e o art. 35 da proposição, sustentando, em síntese, que os dispositivos
vetados apresentam dificuldades formais e materiais que prejudicam a execução da norma efetiva.

 

 É o relatório, sucinto.

 

Inicialmente, cumpre frisar que o Veto Parcial apresentado deve ser examinado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (CEDECONDH) por força do art. 40, inc. I, alínea “a” e
“c”, do Regimento deste Parlamento.

 

 O §2º, do art. 9º, do PLE 043/21, ora vetado, estabelece que “na hipótese do beneficiário não portar o
cartão da bilhetagem eletrônica na categoria “idoso” e exercer o direito ao benefício previsto neste artigo,
deverá ser efetuada, obrigatoriamente, a transposição da roleta, competindo à tripulação efetuar os
consequentes registros, conforme regras operacionais vigentes.”

 

No que concerne a este dispositivo, assiste razão ao Prefeito, em visto que a manutenção deste dispositivo
traz problemas operacionais e de segurança do sistema de bilhetagem eletrônica, no sentido de garantir aos
idosos a possibilidade de transpor a roleta, mesmo sem possuir o cartão TRI, visto que no sistema de
bilhetagem eletrônica, pela legislação vigente, o usuário deve possuir cadastro com biometria e
reconhecimento facial para a devida identificação.

 



Diga-se que com o veto, não se está impedindo a isenção tarifária aos idosos que possuam idade igual ou
superior a 65 (sessenta e cinco) anos, até porque é uma garantia consagrada na Constituição Federal, na
forma do § 2º  do art. 230, e do art. 39 da Lei Federal nº 10.741/03, e o inciso I, do art; 9º, do PLE, estabelece
que o benefício de isenção tarifária será concedido ao idoso mediante a apresentação de documento de
identidade do beneficiário; não possuir o cartão TRI, mas deverá permanecer no salão dianteiro do veículo
ônibus, sem transpor a roleta.

 

Quanto ao art. 35, também vetado, a redação é seguinte:

 

 “Art. 35 Fica estabelecido o prazo de prescrição de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da
data da aquisição pelo usuário ou por terceiro, para os créditos eletrônicos adquiridos anteriormente à
vigência desta Lei.”

 

Da mesma forma, entendo que também há razão ao Prefeito para vetar a regra de prescrição da validade dos
créditos da bilhetagem eletrônica adquiridos antes da publicação da lei, especialmente pelo ao fato de não
haver critérios de transição, podendo inclusive perder a validade imediata, o que traria, indubitavelmente,
prejuízos aos usuários que possuem créditos.

 

Ademais, nas razões do veto parcial, há a informação de que o Executivo Municipal irá encaminhar projeto
de lei a esta Casa Legislativa para disciplinar a prescrição dos créditos da bilhetagem eletrônica do transporte
público por ônibus.

 

                  Diante do acima exposto, opino pela manutenção do Veto Parcial.  

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador, em
21/02/2022, às 14:07, 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 0344044 e o código CRC 882A8CD9.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0344044

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 001/22 – CEDECONDH con�do no doc 0344044 (SEI
nº 118.00312/2021-20 – Proc. nº 1085/21 – PLE nº 043/21), de autoria do vereador Cassiá Carpes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 01 votos CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: CONTRÁRIO  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
21/02/2022, às 18:13, 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 0344413 e o código CRC ADFFC32E.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0344413

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

