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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00456/2022-67
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00456/2022-67

  

 

Inclui o inc. III e os §§ 1º e 2º no art. 1º e revoga
o art. 2º da Lei Complementar nº 362, de 28 de
dezembro de 1995 que cria o “Passe Livre” no
sistema de transporte cole�vo de Porto Alegre,
incluindo no rol de isenção tarifária os dias de
eleições majoritárias e proporcionais em nível
federal, estadual e municipal.

  

Vem às respec�vas comissões CCJ, CEFOR, CUTHAB e CEDECONDH, para parecer, o Projeto de Lei
Complementar em epígrafe, de autoria do Governo Municipal.

 

I. RELATÓRIO

A Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer Prévio, opinou que, a
matéria é de interesse local e de inicia�va exclusiva do Chefe do Poder Execu�vo, contudo, a redação
proposta para o §1º do art 1º nos parece inadequada uma vez que ao Execu�vo compete fixar os dias de
vacinação que atendam ao disposto no inciso II do art. 1º. Na redação proposta poder-se-ia pensar que se
trata de ato discricionário quando, em verdade, trata-se de ato vinculado. Neste sen�do, entendo
necessário ajuste na redação da proposição para que se diga que "os dias de Passe Livre que atendam ao
disposto no inciso II do art. 1º serão fixados mediante decreto do Execu�vo Municipal". 

Isso posto, sem prejuízo do observado acima, não vislumbro, nesse exame preliminar e perfunctório,
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.

É o sucinto relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO
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Conforme bem apontado pela procuradoria da casa a matéria é de interesse local e de inicia�va exclusiva
do Chefe do Poder Execu�vo.

Nesta senda, o inciso V, do art. 30 da CF aduz que compete aos Municípios organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte cole�vo, que tem caráter essencial;

A LOMPA por sua vez no inciso II, art. 94°, complementa a argumentação da procuradoria referente a
competência exclusiva do Chefe do Poder Execu�vo para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e
expedir decretos e regulamentos para sua execução.

No tocante ao art. 2º do projeto em questão, o inc. I, § 5º, do art. 116, da LOMPA, aduz que leis de
inicia�va do Prefeito Municipal poderão estabelecer abertura de créditos suplementares estranho a
previsão de receita da LOA.

Quanto a emenda de nº 01, conforme já apontado pela procuradoria, a inicia�va da matéria é de
competência exclusiva do Chefe do Poder Execu�vo, portanto incons�tucional por violar o art. 2º da CF, e
também inorgânico por violar o art. 2º da LOMPA.

No julgamento do mérito não há de se negar o quão relevante é a matéria que visa viabilizar o passe livre
nas eleições oficiais de voto obrigatório à população vulnerável, pois assim todos poderão ter acesso ao
transporte na execução do seu direito e dever ao voto.

Por fim, esta gratuidade garan�rá aos que mais necessitam não só o direito ao transporte público com
passe livre em dia de eleição, mas sim o direito de exercer sua cidadania, almejando uma Cidade, Estado
e um País ideal, representados democra�camente através do seu voto.

 

III. CONCLUSÃO

Diante o exposto, este relator entende e se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do
Projeto e pela existência de óbice jurídico à emenda de nº 01, e referente ao mérito, pela sua
aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 10/10/2022, às 16:32,
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 0449374 e o código CRC 65A71EEF.

Referência: Processo nº 118.00456/2022-67 SEI nº 0449374

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 067/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no doc
0449374 (SEI nº 118.00456/2022-67 – Proc. nº 0748/22 - PLCE 014), de autoria do vereador Clàudio
Janta, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de outubro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda nº 01, quanto ao mérito, pela
aprovação  do Projeto e pela rejeição da Emenda nº 01.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Clàudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: CONTRÁRIO

Vereador Leonel Radde: NÃO VOTOU

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereadora Bruna Rodrigues: NÃO VOTOU

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL
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COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká D'Ávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: NÃO VOTOU

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
11/10/2022, às 15:43, 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 0450183 e o código CRC 5586A846.

Referência: Processo nº 118.00456/2022-67 SEI nº 0450183

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

