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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PARECER Nº 9& Ref.: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVONº 19/2019

AUTORIA: NELSON DAS PLACAS (PDT) e MARCOS PAPA (REDE)

ASSUNTO: SUSTA OS EFEITOS DO 5 1ª E 5 2ª DO ART. 37 DO DECRETO N. 319, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2012, QUE EXIGE A AQUISIÇÃO MÍNIMA DE CINCO TARIFAS VIGENTES NA
PRIMEIRA COMPRA DE CRÉDITOS E PROÍBE A DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO AOS USUÁRIOS DO
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS, DE EVENTUAIS CREDITOS NÃO UTILIZADOS NOS
CARTOES, CONFORMEESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A propositura em apreciação, de iniciativa do vereador acima
especificado, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente, que no âmbito de
suas atribuições estabelecidas no art. 84 do Regimento Interno da Câmara Municipal
(Resolução nº 174/2015) analisou o teor do projeto.

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo onde o autor, vereador,
pretende sustar os efeitos de um Decreto baixado pelo Prefeito Municipal (Decreto n.
319/2012).

Houve a apresentação de SUBSTITUTIVO, assinado pelos vereadores
Nelson das Placas (PDT) e Marcos Papa (REDE).

Inicialmente, destacamos a competência desta Comissão Permanente
de Defesa do Consumidor, prevista no Regimento Interno da Casa (art. 84):

"Compete à Comissão Permanente de Defesa do Consumidor,
essencialmente, analisar projetos que tratem de consumidor,
fornecedor e relação de consumo, apoiar e tratar das questões
que abordem a economia popular, as medidas de defesa do
consumidor, a composição, qualidade, apresentação,
publicidade e a distribuição de bens e serviços, receber e
apurar denúncias dos consumidores sobre ofensas aos direitos
consumeristas, bem como a repressão ao abuso do poder
econômico"
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Observamos que o projeto guarda estreita pertinência à competência
regimental dessa Comissão, cabendo sua manifestação, através deste parecer.

Assim, vemos que o disposto no Decreto n. 319/2019 que proíbe a
devolução em dinheiro aos usuários do transporte coletivo afronta, sobremaneira, o disposto
no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

A intenção do vereador, portanto, de sustar os efeitos desse dispositivo
é legítima e assegura aos consumidores dos serviços prestados pelas empresas de transporte
coletivo da cidade um direito já contemplado no referido Código.

Outrossim, exigir uma aquisição mínima de cinco tarifas na primeira
compra também é medida que prejudica, sobremaneira, o consumidor. Poder-se-ia entender
tal disposição trazida pelo Decreto do Poder Executivo como ”venda casada", inadmitida
pela lei consumerista.

A sustação dos efeitos legais desses dispositivos, via PDL, é medida
adequada, e por essas razões, após análise do mérito do referido projeto, essa Comissão
Permanente de Defesa do Consumidoropina pelo seu prosseguimento, na forma regimental,
encaminhando seu PAREÇEBWEAMQRÁYEL, aguardando a deliberação da matéria pelo
soberano Plenário da Casa.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2019.

ORLANDO PESOTI
Presidente
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