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PARECER CONJUNTO nº 727/2014 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA 
E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 011/14.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador José Police Neto, que visa 
dispor sobre a instituição de programa de incentivo à utilização de bicicletas através 
da compensação dos tributos pagos na aquisição do veículo em créditos utilizáveis 
no sistema de transporte coletivo público, incentivos fiscais para empresas 
relacionadas e garantia de gratuidade de serviços para usuários de bicicletas no 
sistema de transporte público.  
De acordo com a Justificativa, para ampliar a utilização da bicicleta, o projeto prevê 
incentivos à intermodalidade entre a rede de transporte público e a bicicleta através 
da atribuição de crédito equivalente à carga tributária da bicicleta no sistema do 
Bilhete Único. Com essa medida visa-se aliviar para o consumidor o elevado peso 
dos impostos sobre as bicicletas. Ademais, busca-se incentivar o conjunto da cadeia 
produtiva da bicicleta, em especial com relação aos serviços associados a sua 
produção e manutenção. O projeto almeja, ainda, assegurar a gratuidade de 
serviços associados ao uso da bicicleta na rede de transporte público, reconhecendo 
o modal como elemento importante do sistema de transporte e que deve ser 
incentivado como alternativa aos veículos motorizados.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa  manifestou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei.  
Em razão das contribuições que ponderação advir dos incentivos propostos à 
melhoria das condições ambientais do município, corroborando, ainda, com a 
efetivação de relevante modal integrante da rede de transportes da cidade, através 
do sistema cicloviário, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei.  
Considerando que a propositura apresenta medidas importantes para a cidade, 
principalmente no que se refere à mobilidade urbana, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, posicionando-se com parecer favorável à propositura.  
Sala das Comissões Reunidas, em 28/05/2014.  
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