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( X ) Projeto de Lei (DdõU^ Protocolo n°: 25791 
Em: 08/03/2019 -10:37:39

Sr. Presidente,

Srs. Verèadores:

EMENTA: Abaixo.

^jMENTA: Dispõe sobre a divulgação, nos guichês dos terminais rodoviários e/ou pontos de venda 
de passagens interestaduais no âmbito do município, do direito da reserva de vaga gratuita ou com 
desconto por veículo aos jovens de baixa renda.

. Art. 1o As empresas do sistema de transporte coletivo interestadual que operam no âmbito do 
Município de Carazinho deverão divulgar, nos guichês dos terminais rodoviários e/ou pontos de 
venda de passagens interestaduais, em locais visíveis e de fácil acesso, por meio de

* painéis, banners, cartazes ou correlates, o direito de reserva de vaga gratuita ou com
# desconto por veículo aos jovens de baixa renda, conforme disposto no artigo 32, incisos I e II, da 
. Lei Federal n° 12.852, de 05 de agosto 2013 - Estatuto da Juventude.

. Parágrafo único. Consideram-se jovens, para os efeitos desta Lei, as pessoas com idade entre 15 
« (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, conforme disposto na Lei Federal n° 12.852, de 05 de agosto de 
, 2013 - Estatuto da Juventude.

2o A publicidade a ser realizada em atendimento ao disposto no artigo 1o desta Lei, deverá 
^nter as seguintes informações:

“Direito previsto na Lei Federal n° 12.852/2013 - Estatuto da Juventude:
Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação 
específica:
I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;
II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no 
mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas 
as vagas previstas no inciso I."

Parágrafo único. Deverá, ainda, a publicidade conter a definição de jovem de baixa renda 
conforme disposto no artigo 2o, inciso I, do Decreto Federal n° 8.537, de 05 de outubro de 2015 
que regulamenta a Lei Federal n° 12.852/2013 - Estatuto da Juventude.

Art. 3o As empresas do sistema de transporte coletivo interestadual que operam no âmbito do 
Município de Carazinho terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta 
Lei, para se adequarem às disposições nela previstas.
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Art. 4° A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará os estabelecimentos às penalidades 
previstas no Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990.

Art.5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: com a presente proposição visamos promover o acesso a informações sobre a 
legislação vigente acerca de direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 
juventude previstas no Estatuto da Juventude, aprovado na forma da Lei n° 12.852, de 2013, neste 
caso, mais especificamente relacionado ao direito de reserva de vaga gratuita ou com desconto por 
veículo aos jovens de baixa renda junto as empresas do sistema de transporte coletivo 
interestadual.
O Estatuto da Juventude reconhece o jovem como sujeito de direitos universais; assegura-lhes o 
respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva; o direito a promoção da vida segura, da 
solidariedade e da não discriminação, bem como sua inclusão em espaços públicos e comunitários, 

^itretanto, muitos desses jovens desconhecem seus direitos. E é nesse sentido, que o presente 
projeto de lei dispõe sobre a divulgação, nos guichês dos terminais rodoviários e/ou pontos de 
venda de passagens interestaduais no âmbito do Município, do direito da reserva de vaga aos 
jovens de baixa renda visa dar maior publicidade a legislação vigente.
Poucos são os jovens que conhecem o direito que lhes são garantidos pela Lei 12.852/13, sendo, 
portanto, o intuito do presente projeto, proporcionar informação e transparência aos mesmos, para 
que venham a usufruir do respective benefício legal,

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/03/2019.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
065/2019

Matéria: PLL 015/2019
Ementa: PROJETO DE LEi DE INICIATIVA DE 
VEREADOR. DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO 
DIREITO DE RESERVA DE VAGA GRATUITA OU 
COM DESCONTO AOS JOVENS DE BAIXA RENDA. 
OBRIGATORIEDADE IMPOSTA ÀS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL QUE 
OPERAM NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante á 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 014, de 08 de março de 2019, 
de autoria de vereador, que dispõe sobre a divulgação, nos guichês dos tenvinais 
rodoviários e/ou pontos de venda de passagens interestaduais no âmbito do Município, do 
direito de reserva de vaga gratuita ou com desconto por veicuio aos jovens de baixa renda.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A proposição dispõe sobre a possibilidade de divulgação - nos 
guichês dos terminais rodoviários e/ou pontos de venda de passagens interestaduais - do 
direito de reserva de vaga gratuita ou com desconto aos jovens de baixa renda, usuários do 
transporte coletivo interestadual, conforme art. 32, incisos I e II, da Lei Federal n° 12.852/13.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

Neste ponto, cabe referir que a proposição trata tão somente de 
divulgar aos usuários do transporte interestadual no Município de Carazinho, beneficiados 
pela Lei n° 12.852/2013, sobre os seus direitos.

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo está 
umbilicalmente ligada à criação de cargos, funções e regime jurídico dos servidores 
públicos, bem como, à criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da 
administração pública, conforme consta na Constituição da República Federativa do Brasil - 
CRFB e, por simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei 
Orgânica do Município de Carazinho - LOM2. Deste modo, não se verifica nenhuma das

1 CF/88. Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
LOM. Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre: [...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
2 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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hipóteses de reserva legislativa do Prefeito Municipal, podendo o processo legislativo ser 
iniciado por vereador.

No mérito, o Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, tem por escopo 
divulgar lei federal que salvaguarda direito social3 de parte da população, no caso, os jovens 
de baixa renda usuários do transporte coletivo interestadual em Carazinho.

Destarte, ressalta-se que, conforme art. 3o, os custos das 
divulgações deverão ser suportados pelas empresas do sistema de transporte coletivo 
interestadual que operam no âmbito municipal, não resultando em qualquer ônus ao Poder 
Público Municipal.

# Por fim, quanto ao mérito propriamente dito, a matéria perpassa

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentaria, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, 
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional n0 32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluida oela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
I - ftxem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
3 Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.
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exclusivamente, por um juízo de conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui 
interferências.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLL n° 014/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 22 de marçcwde 2019.

m
lãCasaliMateus F 

Assessor Jurídico ba Meia Diretora
OAB/RS 75302

*

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postai: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


/
-VSLATIVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 057/2019 
Projeto de Lei: PLL015/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Dispõe sobre a divulgação, nos guichês dos terminais rodoviários e/ou pontos de 
venda de passagens interestaduais no âmbito do município, do direito da reserva de 
vaga gratuita ou com desconto por veículo aos jovens de baixa renda.
Relator: João Pedro

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.
4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 27 de março de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

Vereadorfênepte/Costa
/

Vice^Pre^td^nte

Vereadopdpao
Secretário
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Parecer n° 052/2019 
Projeto de Lei: PLL015/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Dispõe sobre a divulgação, nos guiches dos terminais rodoviários e/ou pontos de venda 
de passagens interestaduais no âmbito do município, do direito da reserva de vaga gratuita ou 
com desconto por veículo aos jovens de baixa renda.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Presente Projeto.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Servian, 28,de março de 2019.

Véíeador Gian P< 
/ Rresidente

'SO

Verétrabr Edei Vieira 
Vice'Pc^sidente

iSrcio^íteppên 

Secretário
Ven ■r
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XAlaor Galdino Tomaz
XAlexandre Capitânio
XAnselmo Britzke

PresidenteDaniel Weber
XErlei Vieira
XFábio Zanetti
XGian Pedroso
XGilson Haubert
XIvòmar de Andrade

AusenteJanete Ross de Oliveira
XJoão Pedro Albuquerque

AusenteLuis Fernando Costa

XMareio Hoppen
0TOTAL 10
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LEI N° 8. 480, DE 05 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre a divulgação, nos guichês 
dos terminais rodoviários rodoviários 
e/ou pontos de venda de passagens 
interestaduais no âmbito do município , 
do direito da reserva de vaga gratuita ou 
com desconto por veículo aos jovens de 
baixa renda.

Autoria: Gian Pedroso.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. Io As empresas do sistema de transporte coletivo interestadual que 
operam no âmbito do Município de Carazinho deverão divulgar, nos guichês dos terminais 
rodoviários e/ou pontos de venda de passagens interestaduais, em locais visíveis e de 
fácil acesso, por meio de painéis, banners, cartazes ou correlatos, o direito de reserva de 
vaga gratuita ou com desconto por veículo aos jovens de baixa renda, conforme disposto 
no artigo 32, incisos I e II, da Lei Federal n0 12.852, de 05 de agosto 2013 - Estatuto da 
Juventude.

Parágrafo único. Consideram-se jovens, para os efeitos desta Lei, as 
pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, conforme disposto na Lei 
Federai n° 12.852, de 05 de agosto de 2013 - Estatuto da Juventude.

Art. 2o A publicidade a ser realizada em atendimento ao disposto no artigo 
Io desta Lei, deverá conter as seguintes informações:

nDireito previsto na Lei Federal n° 12.852/2013 - Estatuto da Juventude:

Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos 
termos da legislação específica:

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa
renda;

II - a reserva de 2 (duas) vagas por veiculo com desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no minimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa 
renda, a serem utilizadas apôs esgotadas as vagas previstas no inciso /."

www.carszlnho.rs.gov.br 
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Parágrafo único. Deverá, ainda, a publicidade conter a definição de jovem 
de baixa renda, conforme disposto no artigo 2o, inciso I, do Decreto Federal n° 8.537, de 
05 de outubro de 2015, que regulamenta a Lei Federal n° 12.852/2013 - Estatuto da 
Juventude.

Art. 3o As empresas do sistema de transporte coletivo interestadual que 
operam no âmbito do Município de Carazinho terão o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data da publicação desta Lei, para se adequarem às disposições nela 
previstas.

Art. 4o A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará os estabelecimentos 
às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, instituído peia Lei Federal 
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5o Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2018.

Prefeito

}Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

"s

Lori Luiz Bolesma 
Secretário dgf'Administragao 
OP113/2019/WBS
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