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Altera o ihc. l :lo art. 7' e o art. 9' e inclui
inc. IX no art. 8' e seção IV -- das áreas de
proteção íio ciclismo dé competiçã(i--, com
ans. 18-a, 18-b e. 18-c, no. capítulo i dõ
título ll da parte 11, todos na .lei
complementar h' 626, de 15 de ju'lho de
2009 =- que institui o plano diretor
cicloviário integrada ê . -dá outras
providências. --, e .alterações posteriores,
incluindo.áreas de. proteção. ão ciclo.snio; de
competição no: rol .de elementos.
integrantes dõ sistema cicloviário- e dantlo

outras providênçi?s.
/
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Vem a esta Comissão, para parecer, o F'roleta em epígrafe, de, autófia
do vereádór Marcelo Sgarbossa.

Objetiva o prece:ntç projetó estabelecem corno áreas de, proteção ao
ciclismo de competição trechos de. vips públicas do Município de Porto Alegre.

{.

Em análise da Procuradoria da Casa através do Parecer n' 287/17 foi

apontado que, en:ibera a matéria esteja inserida no âmbito~de competência do
legisl.odor: municipal: a) o conteúdo norúatiVÓ do artigo : 18:A da Lei
Complementar n' 626/09, na redação dada pela mesma, ao. definir formas de
utilização de bens públicos, incide êm violação a(í disposto no artigo 94, iíicisos
IV e .Xll, da, Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder
Executivo para realizar a gestão do Município; b) os preceitos do arte'go .18-C da
Lei Compl.ementar n' 626/09, na redação dada pelo prometo de lei, bem como do
seu artigo 5', porque consubstanciam imposição ád . Poder .Executivo, vênia
concedida, incidem em v:iólação ao princípio, da independência dos poderes (CF,

artigo 2') (f1.08). . ~ . '
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A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ - quando de kuá análise
através do pafeceF,.tendo sido relator o Vereador Márcio Bins Ely, entendeu pela
sob'citação de diligência à Empresa Públiéq de 'transporte .e CjrculaçãÓ de Porto
Alegre -- EPTC -- para manifestação sobre a propósiçãÓ, (fl. 1 0).

Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em resposta ao
pedido de diligências no parecer de n' 125/GP, onde foi relator .o Prefeito .fm
exercício, Gustavo Bohrer Paim, Consoante a manifestação da Diretoria Técnica da
EPTC, as vias sugeridas (AV. Edvaldo Pereíra Parva e éntomo do Parque
Germâóia) possuem intensa circulação de pedestres: No entanto, pistas dé
trai.namento para ciclistas, em alto velocidade, nãõ são compatíveis ein áreas
urbanas com grande concentração de pessoas. (fls. 14)*

Na mesma perspectiva , a Equipe do Modal Cicloviário
(COM/GPEM/DT/EPTC), remeteu um padecer contrário à proposta de al-geração

do Plano Diretor Cicloviário, contida ho PLCL n' 017/17 e à dej:erminação de
horários e locais diários para treinaMentos de bicicletas nós locais sugeridos, ainda
que em horário.s e locais deteMlihadoscom menos pedestres ê veículos nas ruas. A
EPTC justificou sêu posicion.amento em ,virtude da necessidade de intensa
sinalização e comunicação à população da mudança de rotina, sendo que ."a
liberação da pista para treinamQntos,de alta ve'locidáde de bikes aumentam muito a
possibilidade de. acidentes, contrarlàndo o, art. 3', inc. V: do Plano Diretor
Cicloviário", que determina a órgêüização da circulação " de maneira eficiente,
com ênfase ha .seguraiíça é :na: defesa dá tida" (fl. 14).

Em seu Parecer, a Comissão dé Constituição e Justiça -- CCJ --,
cjuando de ~sua análise através do parecer n' ,'61/18, concluiu pela' existência de
óbice de natureza.jurídica para a tramitação do Prometo (f]: ] 9);

E o relatório, sucinto.
\

J.ncialmente cumpre s.alientar, quanto a esta Comissão' em específico,
que a. presente Proposição é .inêritória. haja vista que a mesma busca garantir a
prática e a proteção ao ciclismo de cotnpetição em vias públicas no Município de
Porto Alegre.
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Contudo, em farte ãs inconsistências legais levantadas pela
Procuradoria da Cosa quanto à não observânçià dos liúiteg de competência
municipal, avançando sobre temas tie ,responsabilidade exclusiva dó Poder
Executivo do Município, não há como se admitir que tal proposta próspere no
âmbito desta caga.legislativa.

Face aos motivos acima expostos, somos pela
r
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Sala dé Reuniões, :1 8 de março de 2019
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Aprovado pela Comissão em ,4.9-? /.

Vereador Paulo Brum
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