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PARECER CONJUNTO Nº 1239/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 142/17. 

De autoria do nobre Vereador Rinaldo Digilio, o presente Projeto de Lei "cria o 
programa ‘Pedalando e gerando energia limpa’, que tem por objetivo a instalação de bicicletas 
ergométricas geradoras de energia em praças do Município, e dá outras providências". 

Segundo o autor, o uso dessas bicicletas, além de promover a saúde dos seus 
usuários, poderá colaborar com o meio ambiente, por ser fonte de energia limpa, e ajudar na 
iluminação pública de praças e ruas do seu entorno. Ademais, trata-se de um programa, no 
qual a instalação dessas bicicletas poderá ocorrer gradativamente, segundo os recursos 
disponíveis, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência do poder público, não se 
constituindo em medida impositiva. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei. 

Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
considera meritória a iniciativa, em razão das contribuições que poderão advir à melhoria 
ambiental no município. Manifesta-se, portanto, favoravelmente a sua aprovação. 

A Comissão de Administração Pública entende que a proposta traz contribuições 
significativas nos aspectos que lhe compete analisar, razão pela qual se manifesta 
favoravelmente ao projeto de lei. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição. 

Sala das Comissões Reunidas, em 12.09.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2017, p. 80  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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