
PARECER CUTHAB

PARECER AO VETO AO PLE 043/2021

 

PROPONENTE(S): Executivo

TIPO: Veto ao PLE

RELATOR: Ver. Jessé Sangalli

ÓRGÃO PROCESSANTE: Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação.

EMENTA: Consolida a legislação referente às isenções tarifárias do transporte coletivo por ônibus do
Município de Porto Alegre e institui o Sistema de Isenções Tarifárias do Transporte Coletivo por ônibus do
Município de Porto Alegre; inclui o art. 32-B na Lei nº 8.133/98 e o § 2º no art. 1º da Lei nº 10.996/10 e
revoga a legislação pertinente.

 

RELATÓRIO

 

Vem a esta Comissão para parecer o VETO AO PLE Nº 043/21, de autoria do Executivo, em que pretende
vetar o §2º do art. 9º e art. 35 do projeto aprovado em Plenário.

Em seus argumentos, justifica que há problemas operacionais em deixar o idoso que não tenha o cartão de
isenção transpor a roleta, assim como acatar a regra de prescrição da validade dos créditos no cartão de
bilhetagem seria demasiadamente oneroso a quem os adquiriu.

É o relatório.

 

MÉRITO

 

O VETO AO PLE 043/21, nos trechos em que especifica, merece ser mantido. 

Assiste razão o sr. Prefeito quando alega que há problemas operacionais em deixar o cidadão idoso transpor a
roleta e obrigar que a empresa realize os registros necessários posteriormente. 

Visando tornar o procedimento de bilhetagem mais técnico e seguro, e existindo a possibilidade de o cidadão
idoso que, por um acaso não portar seu cartão, descer pela porta da frente, não é razoável que a norma
prevista no §2º do artigo 9º prevaleça. 



O princípio da razoabilidade, visando adequar a norma a um fato concreto, foi aplicado pelo prefeito em suas
razões, pelas quais este relator concorda. 

Já em relação ao artigo 35 do projeto, que prevê prescrição aos créditos adquiridos e não usufruídos
anteriores a 365 dias da data da publicação da lei, entendemos que é inconstitucional.

Embora a prescrição de direitos seja norma prevista no ordenamento jurídico, não se inovando em relação a
isso, o prazo de 1 ano é demasiadamente curto. Isso porque é importante lembrar que estamos falando de
propriedade privada. 

O cidadão quando adquire crédito em seu cartão de bilhetagem, faz mediante o pagamento em dinheiro. Os
créditos ficam “presos” em um cartão, dos quais não é possível reverter novamente em dinheiro. Ora,
sabemos que o acúmulo de dinheiro é propriedade privada, oriundo do esforço humano e deve ser respeitado.
Se a pessoa adquiriu os créditos e, por uma questão operacional não lhe é mais lícito vendê-los ou retornar
novamente ao dinheiro gasto, estando “preso” no cartão de bilhetagem, significa que estará obrigada a
utilizá-lo. Ali “dentro daquele cartão” está o seu dinheiro, a sua propriedade privada, não podendo ser
surrupiada pelo Município, não sem antes um devido processo legal ou observado o princípio da
razoabilidade. 

Esse relator sugere, como já há em outras fontes normativas do ordenamento pátrio, o prazo de 5 (cinco)
anos de prescrição dos créditos, por analogia a outras normas e como parâmetro razoável para o exercício do
direito de usufruir da passagem do transporte público em Porto Alegre. 

Por essas razões, entendemos também que o veto do Prefeito é acertado.

 

CONCLUSÃO

 

Por essas razões, concluo pela APROVAÇÃO ou MANUTENÇÃO do veto, rejeitando a parte vetada. 

 

PORTO ALEGRE, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

 
VEREADOR JESSÉ SANGALLI

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 16/02/2022, às
18:49, 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 0342660 e o código CRC 6243DA32.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0342660

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 019/22 – CUTHAB con�do no doc 0342660 (SEI nº 118.00312/2021-20 –
Proc. nº 1085/21 – PLE nº 043/21), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial.

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereadora Fran Rodrigues: CONTRÁRIO

 

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
18/02/2022, às 09:44, 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 0343197 e o código CRC 12DDC157.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0343197

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

