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COMISSÃO DE URBANizAÇÃo, TRANSPORTES E hABiTAÇÃo

PARECER N' Ã2C /19 CUTHAB

Altera o parágrafo único do art. 31 da Lei
Complementar n' 626, de 15 de julho de 2009 --
que institui o Plano l)iretor Cicloviário
integrado e dá outras providências --, e
alterações posteriores, excetuando os ciclistas
em treinamento ou em velocidade igual ou
superior a 20km/h (vinte quilómetros por hora)
da proibição de trafegar fora de ciclovias ou
ciclofaixas.

Vem a Comissão, para parecer, o Projeto eln epígrafe, de autoria do
vereador Marmelo Sgarbossa.

Acerca desta proposição, a Procuradoria da Casa, no Parecer n' 72
/1 9, opinou que ''a proposição em questão apresenta vício de inconstitucíonalidade
formal, por usurpação da competência da União para dispor sobre normas de
trânsito e transporte''

Em seguida, a maioria presente dos ineinbl'os da Comissão de
Constituição e Justiça CCJ acompanharam o voto do relator no Parecer n'
178/19, por meio do qual concluíram que: ''Com base na legislação supracitada e
por concordar que a norma proposta no projeto de lel em estudo busca dar i-mais

segurança não somente aos ciclistas eln treinamento ou àqueles que trafegam em
menor velocidade pelas ciclovias, entendo que esta Comissão não deve obstar seu
prosseguimento. Diante do acima esposado, examinados os aspectos
constitucionais, legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Prometo''

Seguindo seu tramite, os integrantes da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes -- CECE , concluíram pela aprovação do Prometo, de acordo
manifestação do relator no Parecer n' 1 16/19 assim exposta: ''Poi considerarmos
que possui relevância e mérito a proposta apresentada, manifestamo-nos
favoravelmente a aprovação do Projeto''
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Ato contínuo, o presente Projeto foi encaminhado à Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação CUTHAB para parecer, designando-se
como relator o vereador que este subscreve.

É o relatório, sucinto

A fim de excetuar os ciclistas em treínamento ou em velocidade igual
ou superior a 20km/h da proibição de trafêgar fora de ciclovias ou ciclofaixas, o
PLCL em questão busca alterar o parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar
n' 626, de 1 5 de julho de 2009 que institui o Plano Diretor Cicloviário Integrado
í'p r) r' r \

Estabelecida a velocidade máxima de 20km/h em ciclovias e
ciclofaixas (Contran/Resolução n' 375/201 1), como segura para o conjunto dos
usuários que se deslocam nesses locais. A proposição em tela objetiva, exatamente,
atender a segurança de quetn trafega pelas ciclovias e ciclofaixas. Afinal, de
acordo com a fundamentação do proponente, ''a velocidade dos ciclistas de
competição ou em treinalnento é de 35km/h em média, podendo chegar a
aproxilnadainente 60km/h, o que é incompatível com a circulação em uln espaço
designado para os mais diversos tipos de deslocamento, como para o local de
trabalho, para a escola ou para o lazer''

Assim, analisando sobretudo o mérito da matéria, compreende-se que
o conteúdo da proposição ern tela merece prosperar e tomando-se normativa legal.

Posto isso, com base nos argumentos ora apresentados, somando-se
aos posicionamentos favoráveis da CCJ e da CECE, igualmente, concluímos
pela aprovação do presente Projeto.

Sala de Reuniões, 30 de outubro de 20 19

\ c!-.'')»--y;p
Vereador PaííTíhho Motorista,

Relator.
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Aprovado pela Comissão em àoJ iÀ/l /l/\C&
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Vereador RobertoxRobaina Vice-Presidente

Vereador Valter Nagelstein


