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PROJETO DE LEI No 81, DE 2019.

PROPONENTE: Parrlo Porto/ PCdoB.
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RELATOR: Rafael Brugnerotto/PSB

EMENTA: Altera a Lci l{unicipal n" 6.466 de 10.4.2015 Qispõe sobre a utüzação da bilhetagcnr cletrônica

nos veículos que opemm o úânsportc coletivo e dá outras providôncias).

PARECER COr.runÁruO.

r - FUNDAMENTIçÃo E voro Do REr-AToR

Compctc à Comissão de Justiça e Redação opinar sobrc os âspectos constitucionais, legais,

rcgimentais e a boa técnica legislativa das proposiçõcs.

C) projcto âpÍesenLldo tem pot objctivo altetar a I-ei NÍunicipal 6.466 de 01/01/2015, a proposta altera

em especifico o artigo 1o da mencionada lei, e acresccnta ainda o attigo 5 - r\ na supramencionatla Lei.

Scguc a jusrifi.cativa do teferido ptojeto

'A ?reienÍe píoPorta prcteflth arregtrut a nelbor preíação ro xnip ptibliv de lruürPot'lt: o/etiro arbata,
gtrantindo me/hor atendimeúo ao u.urtiio, en etpecial idotor, gelanlet, mu/her* com Lrianlu de to/0, petntu
un »obilidafu rudu{da lenponiia ar Pen anenlemeflÍe e Perrod! rln deJidêtt"ia da qw/qter natattia. a/int
,lt facililur o acexo ao tnrwPorie hÍbl por qtaQaer twáio, adttitildo o recolhinento dd hú.k par ncio ,:l!

Rua Pernambuco 1843 - Centro - CEP 85810-021- Cascavel - Paraná Fone (45) 3321-8800
camaracascavel.pr.gov.brFax (45) 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - E-mail: admin@



H
CASCAVEL

Oâmsru frluntrtput [e @sgru[el
ESTADo Do PARaNÁ

noeda com t en panvla signifcctiu dot ueícalos pn adoru do «ruiy, e não exchrfua? e te pelo cdrtão

lra Wrle .
A inplartação rennle do itlema de bilhetagen elenônita camo .fomza exclatiua de Pd,qtnvnlo dít lüü
igntfcot o duan da ftrnção de cobradar, a[aslandn dot uuáiot am prujssional que devnT* uua .f)n,:ãa
nkuante dr prc ar auxílio no dttomr do penvrn.
Apetar disto, nmo é rubido por todot, a Jrnção do agenh dt bordo em nadu encarec,eia a taijr, and rc\q eo
uakr alaal, recenler?telle ndgidt, uittha nndo praticaào attm da bilhetagern elelrô r'a e dclua du.funçtio do

cobradtn /.rin, or aihrks at dir dd lariía rão pctfiianeúc Nmpotiteir nm a rcmuneratào dc doit

Pmflrizkdir lPera 0 m iúerior dt ueícak.

Em suma, o projeto ota apreciado, visa modificat a Lei N{unicipal 6.466 de 2075, Lei da tsrlhetagcm

Eletrônica nos veículos no traflsportc coletivo, acrescentando ao artigo 1o, da referida Lei, que prevô como

forma de recolhimento da tarifa attavés do cartão-tÍanspoÍte, pela via cletrônica, também o pagamcnto em

moeda corÍente, ou seia, em dinheito. O projeto ainda acrescenta o artigo 5-A - na aludida Lci, tomando

obdgatória â pÍesetrça de I (um) âgente de bordo, além do motoÍista, em sessentâ pot cento (60 7o)

dos veiculos destinados âo tÍanspofte coletivo utbano- Àdiante, no patâgrzÍo 1o do artrgo 5-Â, toma

facultativo o trpo de pagamento (por câttão-tÍânspoÍte ou moeda coffente) nos ônibus que possuírcm âgefltc de

botdo, que no caso de pâgâmento em moeda coÍrente setá recebido pelo ptóprio agente. Áinda, trâz â previsão

do parágtafo 2o do artigo 5-Â que determina atribúçôes ao a€iente de bordo, detcrminando que estc <Jer.'erá

auxüar o acessos dos usuários ao vcículo, em especial das pessoâs com mobilidadc teduzida temporátia ou

permancntemente, pessoas com deficiência de qualqr.rer natureza! idosos, gestantes e mulhetes com ctianças de

colo, além de ptcstas infotmações necessárias. Âinda, o artigo 30 do referido Projeto, prer'ê a aplicaçâo dc multa

diátia de 50 (cinquenta) UFIvI , as concessionátias do transporte colctivo urbano de Cascarel, no caso dc

descumprimento das drsposiçôes-

Em primeiro momento, cumpre esclarecet, que um dos pontos primotdiais para a regulad<lade formal

do ptoieto de lei é aquele que concemc à sua iniciativa legislativa.

Dento dos patâmeuos do refeddo Ptoieto de Lei, cumpre ao Vereador deflagrar o proccsso Iegislativo

Nestcs teÍmos, são os ditames da Lei Otgânica do I\{unícipio de Cascavel:

Árt. 44. A iaiciatiyt dat Lrk Conpknentant e Ordináiu cabe a qualquer Vercador, ()mirãa, ao

Prefeito e aot cidaüo§ ,ro[ i€Dnol pttvi[tot nuta l-.ei OrS,irira.
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O aludrdo artigo cm seu paragrafo 2o determina as matérias de iniciauva privativa do Prefeito, nào de

enquadrando a matéÀa üazida no Projeto n" 81, de 2019, em ncnhuma das hipótescs elencadas.

IlntÍetaflto, o Regrmento Intemo da Câmaa I\tunicipal, uaz disposição cspecifica quânto à iruciativa

exclusiva do Pte feito, vejamos:

Art. 1 38, E de conpetêrcia exclniaa do Pnfeito a inicictfua dos lmjetot fu hi qae:

I - disponham sobte matéria financein
III - que crie despesa pata a Administração, qaauto a tul e fl/Ít/r adminiÍtftttiua ou atribaiçào dot

terc órgãot e do seu ngimejandin & *nidons piblio.r.

l)estâ forma, conclü-se que o Projeto possú vicio de iniciativa, conforme disposição do Rcgimento

Intetno destâ Casa de Leis.

Àdiante, veriÍica-se quc a matéda aduzida no presentc Ptojeto cm apÍeço, tÍata-se de matéria pdvativa

do Prefeito, ou se)a, que somente o Executivo pode dispor, conforme o quc determina r.l arúgo 58, incisos VI

e X da l,ci Orgânica IlÍunicipal, que detetmina:

Ar1. 58, Compete ptivativamente ao Prcfcito:
W - dispot sobre a organizagão e o funcionamento da administação nunicipal, nzt

forma de lei;
X - planejat e promovet a execução dos seruiços públicos municipais;

I)esta forma, é imprescindível frisar que a aptovação dc tal Prolcto acarretada em ofensa ao Ptincípio

da Tripattição dos Podercs, previsto no rttgo 2o da Constrturção Federal, visto que pela inciativa do vcreadot,

se ptctende impor ao Exccutivo N{unicipal, uma obrigaçào que caracteriza ato típico da gestào. Ássim, r: Proje«r

fetc a rndepcndência c harmonia dos podcres, o quc o toÍna Inconstitucional.

Âssim, além da grave ilegalidadc e inconstitucionalidade, já elencadas, vetihca-se tambóm que há grave

\''iolaçào conratual, pois é sabido que o serviço dc transporte público é tegulamentado aúar'és dc contL'.rto entre

a Àdministração Púbüca e as empresas concessiooárias, não sendo attibuição de legislativo municipal,

modificar âtÍavés de lei, as disposições coÍrtÍatuais iá ajustadas, ou scja, não cabe ao Vcreador, "teltar"

modiEcar os termos já pacruados antcdormentc em contrato.
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Portanto, após al'aüar a matêria como Relatot, nos termos do artigo 38 M?tt, do Regimento Interno,

vedfrcam impedimcntos constitucionais, lcgais e técnicos a tramitação do ptesente Ptojcto de Lci, destc modo,

manifesto o meu voto COf.nnÁnfO.

II - voTo DA CoMISSÃo

Â Comissão de Justiça e lledação por meio dos seus Vereadorcs acompanham o voto do F)ninentc

Relator e opinam pclo Voto CONTRÁRIO ao Projeto dc Lei.

É o Parecer. Sala das Comissôes Pcrmancntes

Cascavel, 13 de agosto de 2019

,l

meY ttalPODE Rafael Brugncrotto/ SB dJo" ()uza

Prcsidente Secretário
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