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Institui a Política de Estimulo à Utilização de
Gás  Natural  Veicular  pelos  Taxistas  e
Motoristas de Aplicativos – Política GNV Social.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Esta Lei institui a Política de Estimulo à Utilização de Gás Natural Veicular pelos Taxistas e Motoristas
de Aplicativos – Política GNV Social no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º O objetivo da Política GNV Social é incentivar melhores condições de trabalho aos motoristas de taxi
e de aplicativos que atuam em território mato-grossense.

Art. 3º Para adesão à Política GNV Social, fica necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

I – emplacamento do veículo no Estado de Mato Grosso;

II – para os motoristas de taxi, os veículos devem estar regulamente inscritos no respectivo cadastro
municipal;

III – para os motoristas de aplicativo, os veículos devem ser cadastrados no respectivo aplicativo,
utilizados para o transporte particular, que estejam em nome do próprio motorista, de seu cônjuge ou
companheiro, de seus parentes em linha reta ou colaterais, ambos até o segundo grau.

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder benefício equivalente a 600m³ (seiscentos metros
cúbicos) de Gás Natural Veicular aos motoristas cadastrados à Política GNV Social, na forma disposta em
regulamento.

Art. 5º Esta Lei deve ser regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por objetivo instituir a Lei institui a Política de Estimulo à Utilização de Gás Natural
Veicular pelos Taxistas e Motoristas e Aplicativos – GNV Social no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O Gás Natural Veicular - GNV é um combustível automotivo não líquido que normalmente não equipa
nenhum carro de fábrica, que é considerado mais eficiente que a gasolina, o etanol e o diesel, em
praticamente todos os sentidos. Ele é mais econômico, proporciona maior autonomia ao veículo e também é
menos poluente.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Gás Canalizado (Abegás), o gás natural veicular é
cerca de 43% a 58% mais econômico que a gasolina e de 44% a 66% mais eficiente que o etanol.

É fato notório que o aumento nos valores dos combustíveis tem causado grande impacto no orçamento
doméstico de todos mato-grossenses, mas a categoria dos motoristas de aplicativos e dos taxistas teve um
impacto extra, já que muitas vezes o preço do etanol e da gasolina pode inviabilizar tal atividade.

Após pesquisar a solução encontrada por outros estados brasileiros, observamos que Minas Gerais,
Amazonas e Paraíba criaram políticas de incentivo à conversão de veículos para sistema GNV.

Assim, entendemos por apresentar a seguinte proposta legislativa com intuito de apresentar a Política GNV
Social.

Diante do exposto, considerando a importância da matéria, solicitamos o apoio de nossos Pares para a
análise, aprovação e rápida tramitação da presente proposta normativa.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2021

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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