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1. Introdução

Trata-se Projeto de ]

Legislativo municipal e aut<

inclusão no calendário de c

Mobilidade Urbana, contenc

Na justificativa apre

que: “...o padrão de mobilic.

insustentável, tanto no que

ente de Meio Ambiente e Sustentabilidade
aulinho Pereira 05Lei Ordinária nº 1 12/2019

calendário oficial de eventos do município de

eto a “Semana da Mobilidade Urbana “

larcos Papa

sei Ordinária nº 112/2019, de iniciativa legislativa do Poder

)ria do nobre Vereador MARCOS PAPA, que versa sobre a
.atas comemorativas do Município, a chamada “Semana da

lo quatro artigos.

sentada, dentre outros aspectos, menciona o autor do Projeto
ade centrado no transporte motorizado individual mostra-se

se refere à proteção ambiental quanto ao atendimento das

necessidades de deslocamento que caracterizam a vida urbana.” E, salienta ainda que: “A

mobilidade é uma questão c entra] em todas as cidades do mundo, está diretamente ligada

ao acesso à cidade e aos serviços públicos, ao meio ambiente e à saúde da população.”.

Vem, portanto, o mencionado Projeto para exame e parecer desta Comissão

Permanente de Meio Ambiente, em atendimento à normativa do Regimento Interno desta
Casa de Leis (Arts. 39 e 41, I), que segue.

2. Considerações gera
data comemorativa

is sobre a interconexão do Projeto de Lei instituidor de
e o meio ambiente

Antes de adentrar no Projeto de Lei em si, cabe um breve apontamento sobre a
interconexão da sua temática com o meio ambiente e está vem de encontro ao interesse
local de preservação ambiental contra as emissões dos gases oriundos da queima de
combustíveis fósseis, principal fonte energética de alimentação dos motores dos veículos
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(inciso VII) e a pesquisa e e

se reflete aí um mero mo

importância transcende, n

repercute na qualidade da

prever, a propósito, uma aç
Há compatib

disciplina da ecologia no

'xploração dos recursos hídricos e minerais (incisoXI). Não

dismo ecológico. A tutela do meio ambiente é tema cuja

o mundo atual, as próprias fronteiras nacionais, porque
vida humana no planeta. Nada mais certo portanto, do que
ão concertada dos Poderes Públicos de todos os níveis. ”

ilidade, ainda, no plano vertical, deste projeto de lei com a
Estado de São Paulo, de conformidade com os Arts. 180,

incisos I, III, IV e V e 184, inciso IV, da Constituição do Estado de 1989.

No tocante à Lei Orgânica do Município também previu a disciplina do

meio ambiente no plano local, em seus artigos 4ª, incisos I, III e VIII; 5º, incisos, V, VI e

VII; 156 a 158, todos estes aliados à previsão de competência reservada a Câmara de

Vereadores ela Lei Or ânica do Municí io, no seu arti o 8º, inciso I, em restandoP 8 P % P
validade a este projeto de lei, quanto a disciplina de tema de interesse local relacionado

com o meio ambiente e açõe

4. Conclusão

Assim, emb

's para a sua proteção.

ora se cuide de Projeto simples, instituidor de data

comemorativa para ampliação de debates com a sociedade, se verifica que ele está em
coerência com as normativas e as finalidade de busca de um meio ambiente equilibrado e
saudável para melhoria da

opina-se pelo mérito de sua

qualidade de vida da população local, razões pelas quais

aprovação, sub censura desse egrégio Plenário.

Sala de Comissões, Ribeirão Preto, 18 de junho de 2019.
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