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Apreciação de Veto aposto no PLE 43/2021, o qual
consolida a legislação referente às isenções tarifárias
do transporte cole�vo por ônibus do Município de
Porto Alegre e ins�tui o Sistema de Isenções Tarifárias
do Transporte Cole�vo por Ônibus do Município de
Porto Alegre; inclui o art. 32-B na Lei 8.133, de 12 de
janeiro de 1998, e o § 2º no art. 1º da Lei n° 10.996, de
7 de dezembro de 2010 e revoga a legislação
per�nente.

  

À CECE
 

É atribuição das Comissões Permanentes dar parecer, art. 35, XII, e XVI, e a Comissão de Educação, Cultura,
Esporte e Juventude  - CECE fazê-lo nos termos do art. 39, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal.
Nos termos do art. 47, § 1º, foi designado este Vereador para dar parecer sobre a IND 216/21, o que passa a
fazê-lo:

 
 
I. RELATÓRIO
 

Vem a esta Comissão para parecer o VETO DO EXECUTIVO ao PLE nº043/21, que aponta razões para vetar o
§2º do art. 9º e art. 35 do referido projeto de Lei do Execu�vo.
 
O projeto correu os trâmites normais e foi votado no plenário da Câmara de vereadores de Porto Alegre no dia
24 de novembro de 2021. Voltou à Câmara com o�cio 3514, foi encaminhado à CECE, designado este edil que
subscreve.
 
O §2º do art. 9º traz a seguinte redação: 

“Na hipótese do beneficiário não portar o cartão da bilhetagem eletrônica na categoria “idoso” e
exercer o direito ao bene�cio previsto neste ar�go, deverá ser efetuada, obrigatoriamente, a
transposição da roleta, compe�ndo à tripulação efetuar os consequentes registros, conforme regras
operacionais vigentes.”



 

O execu�vo argumenta que há dificuldades operacionais para transpor a roleta sem possuir cartão TRI,
acrescenta que os idosos com mais de sessenta e cinco anos que não possuem cartão TRI, deverão
permanecer no salão dianteiro do veículo ônibus, sem transpor a roleta.
Quanto ao art. 35 traz a seguinte redação:

“Art. 35 Fica estabelecido o prazo de prescrição de 356 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
da data de aquisição pelo usuário ou por terceiro, para os créditos eletrônicos adquiridos
anteriormente à vigência desta Lei.”

 

Como jus�fica�va, o governo traz argumentos para vetar a regra de prescrição da validade dos créditos
adquiridos antes da publicação da lei, atenta ao fato de não haver critérios de transição, podendo inclusive
perder a validade imediata. Alega que o referido ar�go traz prejuízo aos usuários que possuem créditos. 
 

II. FUNDAMENTAÇÃO
 

No que diz respeito ao §2º do Art. 9º cabe ressaltar que é um direito cons�tucional garan�do às pessoas de
65 anos ou mais usar o transporte público de maneira gratuita, portando apenas sua carteira de iden�dade
para ter direito à isenção. Acontece que restringir acesso à totalidade da oferta de lugares disponíveis dentro
do ônibus limita de forma abrupta o livre acesso ao direito ins�tuído. Sabe-se que o número de assentos
disponíveis no salão dianteiro dos ônibus é reduzido, ficando portanto o idoso refém da oferta desses assentos
para poder usufruir de seu direito cons�tucional. 
 
Ainda, é importante ressaltar a importância da função dos cobradores no auxílio a essa população não só na
sua segurança e conforto, mas também para auxiliar na passagem da catraca quando necessário. A
fundamentação do veto deixa claro que a passagem da catraca por idosos que não tenham o cartão TRI fica
impossibilitada devido à automa�zação do sistema - medida que vem casada com a ex�nção dos cobradores.
 
As perguntas que o veto aposto suscitam, portanto, são as seguintes: e quando inexis�r lugar para o idoso nos
bancos da frente, o que ocorrerá? Viajará ele aglomerado porque o sistema desumanizado não comporta uma
simples passagem de catraca? Será ele indiretamente coagido a não viajar? 
 
As possíveis respostas a essas perguntas indicam o seguinte constatação: a medida de impedimento da
passagem da catraca para acessar os bancos traseiros é indevidamente restri�va de direito cons�tucional
fundamental de eficácia plena, bem como uma violação aos direitos do idoso - mo�vo pelo qual o veto ao § 2º
do art. 9° deve ser rejeitado.
 
Quanto ao veto ao Art. 35, verifica-se que suas razões procedem. De fato, o estabelecimento de prescrição de
créditos do TRI, além de não ter jus�fica�va plausível, teria como efeito gerar potenciais danos patrimoniais
aos usuários do sistema - mo�vo pelo qual consideramos que a re�rada do art. 35 é de interesse público.
 
Cabe ressaltar, em relação aos disposi�vos vetados, que eles foram inseridos na proposta original apresentada
pelo Execu�vo e não foram, portanto, acrescentadas por emendas propostas pelo legisla�vo. Ainda ao fim da
jus�fica�va apresentada pelo governo, o mesmo sinaliza a intenção de enviar à Câmara Municipal um novo
projeto de lei com propostas sobre a prescrição desses créditos, podendo desta forma corrigir qualquer
questão necessária em relação a este ar�go. 
 

III. CONCLUSÃO
 

Diante do exposto, encaminha-se no mérito pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO VETO apresentado pelo
Execu�vo, entendendo que realmente há equívoco no Art.35 o qual entendemos que há interesse público no
veto e portanto orientamos a MANUTENÇÃO DO VETO e além disso deve ser resolvido a questão das
prescrições em novo projeto de lei citado que será encaminhado ao poder legisla�vo. No entanto o veto do
§2º do Art. 9º encaminhamentos pela REJEIÇÃO DO VETO pelos argumentos acima descritos. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em



18/02/2022, às 15:15, 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 0343515 e o código CRC CF0AAD36.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0343515

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 062/22 – CECE con�do no doc 0343515 (SEI nº 118.00312/2021-20 – Proc.
nº 1085/21 – PLE nº 043/21), de autoria do vereador Roberto Robaina, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 18 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção parcial do Veto.

Vereadora Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
18/02/2022, às 23:51, 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 0343671 e o código CRC 5EF27C7B.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0343671

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

