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PARECER No 0601/08 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 111/2003. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa determinar que 
os veículos novos, a serem adquiridos como acréscimo à frota municipal, deverão ser 
obrigatoriamente movidos a gás natural. 
O artigo 2º estabelece a regulamentação pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, a contar 
da data da publicação da propositura como lei. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua execução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Favorável ao projeto, portanto, é o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28-05-08 
Wadih Mutran - Presidente 
Aurélio Miguel - Relator 
Francisco Chagas 
Paulo Fiorilo 
Roberto Trípoli 
 
VOTO EM SEPARADO AO RELATÓRIO DO RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI No 111/2003 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa determinar que 
os veículos novos, a serem adquiridos como acréscimo à frota municipal, deverão ser 
obrigatoriamente movidos a gás natural. 
Apesar das elevadas intenções do nobre Autor, consideramos que a medida não pode 
prosperar, pelas razões a seguir apresentadas. 
Considere-se, inicialmente, a necessidade da implantação de 5 postos de abastecimento, 
demandando a necessidade de aquisição de terrenos hábeis à implantação. 
Ademais, haveria um impacto inicialmente previsto de R$ 12 milhões, a partir de dados 
colhidos junto à ANP – Agência Nacional de Petróleo, com a implantação do projeto. 
A despesa, por seu turno, caracteriza-se como de caráter continuado, não havendo previsão 
de recursos necessários à sua cobertura, contrariando disposições contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente seus artigos 15, 16 e 17; 
Por fim, a exclusividade na utilização de um único combustível impossibilita a Prefeitura 
Municipal de utilizar possíveis novos resultados de área com modernização tecnológica em 
franca expansão. 
Destarte, as repercussões negativas da proposta, tanto financeiras e orçamentárias, não 
podem ser subestimadas. 
Contrário ao projeto, portanto, é o voto. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/05/08  
José Police Neto 
 


