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PARECER Nº 1427/2005 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 111/03 
Visa o Projeto de Lei nº 111/03, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, 
dispor sobre a aquisição de veículos movidos a gás natural, para integrarem a frota 
municipal. 
A propositura obriga que os veículos novos que forem adquiridos a fim de 
integrarem a frota municipal, quando de sua renovação, deverão ser movidos a gás 
natural. 
O projeto vem acompanhado de Justificativa dizendo que a adoção desse 
combustível, gás natural veicular (GNV), ficando o veículo bi-combustível, se 
justifica pelas seguintes razões: 
* Economia comprovada de 60% a 70% no gasto do combustível; 
* Redução da alíquota do IPVA; 
* Redução da emissão de poluente; 
* Diminui a condensação de vapores e de depósitos de carbono nas velas e peças 
móveis do motor; 
* Aumenta a vida útil do motor; 
* Promove economia do óleo lubrificante; 
* Aumenta a autonomia do veículo por ser bi-combustível; 
* O custo do gás deve cair ao longo do tempo, ao contrário da gasolina e do álcool; 
* A partida do veículo é imediata sem freqüente desgaste da bateria, do motor de 
arranque, etc.; 
* Sua grande economia proporciona retorno rápido do investimento. 
A posição da Comissão de Constituição e Justiça foi pela legalidade. 
Foram realizadas duas Audiências Públicas onde as manifestações foram favoráveis 
à proposta, enfatizando-se os aspectos dos prejuízos causados com a poluição. 
Quanto às dúvidas levantadas sobre se a indústria automobilística teria condições 
de dar vazão a essa demanda legal, foi esclarecido que isto será levado em conta 
na regulamentação da lei pelo Executivo. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, após a análise de 
todos os elementos em questão, é de parecer que, efetivamente, se aprovada a lei, 
a 
adoção do gás natural veicular (GNV), trará grandes benefícios para a cidade, em 
razão da diminuição da poluição, e para a própria Prefeitura, conforme exposto 
acima, razão pela qual se posiciona favoravelmente ao projeto de lei em questão. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 23-11-05. 
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