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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 020.00049/2022-66
INTERESSADO:
  

 

  

 

O Projeto de Lei visa ins�tuir a campanha
educa�va de respeito e conscien�zação para o
uso de assentos preferenciais nos veículos de
transporte cole�vo na cidade de Porto Alegre.

  

Vem às comissões CCJ, CECE, CUTHAB e CEDECONDH, para Parecer Conjunto, o Projeto em epígrafe, de
autoria do Vereador Alvoni Medina.

 

I. RELATÓRIO

Vem, ao presente relator, Projeto de Lei de autoria do Vereador Alvoni Medina, que trata acerca da
ins�tuição da campanha educa�va de respeito e conscien�zação para o uso de assentos preferenciais nos
veículos de transporte cole�vo na cidade de Porto Alegre. A proposição pretende alertar para o exercício
da cidadania e para a adoção de comportamentos saudáveis de convivência.

Sobrevindo parecer prévio da Procuradoria da Casa, o mesmo não vislumbrou a existência de manifesta
incons�tucionalidade que impedisse a tramitação do presente projeto. No entanto, traçou observação
quanto ao art. 4º, tendo em vista a incidência do Precedente Legisla�vo nº 1. Vejamos:

 
“Isso posto, embora existam dúvidas sobre a cons�tucionalidade da proposição em exame,
conforme demonstrado acima, não vislumbro, contudo, nesse exame preliminar, manifesta
incons�tucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação
ou que atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno, com exceção do art. 4º
do projeto devido ao seu caráter meramente autoriza�va que atrai a incidência do Precedente
Legisla�vo nº 1, desde que observadas as normas de direito financeiro e cons�tucional referidas
acima com a complementação da instrução da proposição”.

 

Diante do presente parecer, o autor providenciou emenda ao projeto (Emenda 1), suprimindo o presente
disposi�vo, tornando viável o prosseguimento da proposição, sem qualquer apontamento capaz de
comprometer sua tramitação. 

É o presente relatório.

 



II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Tendo em vista a competência desta Comissão para tratar de assuntos relacionados ao serviço público
municipal, conforme previsto no ar�go 38, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio
ao presente relator, para parecer conjunto, o Projeto de Lei em questão.

Diante dos argumentos constantes na Exposição de Mo�vos, que trazem a relevância e necessidade do
Projeto para o Município de Porto Alegre e, uma vez observados os apontamentos da Procuradoria da
Casa, com a elaboração da emenda 1, não vislumbro como ser contrário a aprovação da per�nente
proposição.

Sendo assim, tendo em vista a INEXISTÊNCIA DE ÓBICE JURÍDICO para a regular tramitação, somado ao
caráter meritório da proposição, manifesto-me pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda 1.

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 17/10/2022, às 10:55,
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 0451759 e o código CRC 588C2218.

Referência: Processo nº 020.00049/2022-66 SEI nº 0451759

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 Conjunto nº 077/22 – CCJ/CUTHAB/CECE/CEDECONDH con�do no 
doc 0451759 (SEI nº 020.00049/2022-66 – Proc. nº 0532/22 - PLL 267), de autoria do vereador Hamilton
Sossmeier, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão
de Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, Comissão de Educação,
Cultura, Esportes e Juventude e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança
Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de outubro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
01/11/2022, às 16:12, 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 0459135 e o código CRC 6C01C88C.

Referência: Processo nº 020.00049/2022-66 SEI nº 0459135

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

