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l- Relatório

A iniciativa em epigrafe, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos no dia 1910712021, foi colocada em pauta no dia 1910712021, tendo

seu devido cumprimento no dia 06/08/2021, sendo encaminhada no mesmo dia ao Núcleo

Ambiental e Desenvolvimento Econômico e a Comissão de lnfraestrutura Urbana e de

Transporte, no dia 06/0812021, com o intuito de encaminhar à referida Comissão, para

emissão de Parecer quanto ao mérito.

Submete-se a esta Comissão, o Projeto de Lei no 638/2021, de autoria do

Deputado Estadual Paulo Araújo.

A referida propositura "lnstitui a política pública Estadual de Mobilidade Urbana

Sustentável no âmbito do Estado e dá outras providências", conforme descritos às fls. 02.

O autor apresentou sua justificativa às fls. 06 e 07, onde faz as seguintes
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A presente proposição justifica que "... essa política tem, entre seus obl'etivos,

princípios e diretrizes: a prioridade nos modos coletivos e não motorizados de transporte; a

integração com a política de desenvolvimento urbano; e a melhoria na acessibilidade e na

mobilidade urbana".

Assim encerra-se a Justificativa do Nobre Parlamentar.

Os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de Parecer

quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.

!l - Análise

As proposições para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma hipótese,

serão submetidas à discussão e votação do Plenário, sem o parecer das comissões que as

devam apreciar (art. 356 - parágrafo único - Regimento lnterno).

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas

contidos no 4rt.369, inciso Xlll, alíneas "a" a'J" do Regimento lnterno.

No que tange ao Regimento lnterno relevante a esta proposição, insta salientar

as alíneas'b', 'c', 'e', 'g'e'h', do artigo 369, como segue:

Art. 369 (...)

a) (...)

b) Acompanhar o gerenciamento do Sistema de Transporte e Trânsito no

que concerne ao Estado, na forma do Código Nacional de Trânsito e sua

regulamentação;

c) Disciplinar e fiscalizar a operacionalização do serviço de transporte

coletivo e outros meios de transporte público;
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d) (...)

e) Fiscalizar a construção, a manutenção e a conservação das vias

públicas e estradas;

f) (...)

g) Regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços de transportes

coletivos de passageiros, concedidos e autorizados, prestados à

população do Estado de Mato Grosso;

A transcrição das referidas alíneas são para destacar a competência do mérito

nesta Comissão, quanto ao projeto de lei em análise e quão importante e relevante para a

sociedade mato-grossense.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento lnterno

prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do

tema abordado restando-se prejudicada a propositura. Já no segundo, a existência de

projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser apensada.

A ficha técnica fl. 11 não acusou nenhuma proposta em trâmite sobre o assunto,

a Comissão realizou uma pesquisa para elaboração do parecer e também não foi

encontrada propositura igual ou semelhante ao tema.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada mediante

três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise dos requisitos necessários e

inerentes ao caso.

O autor do referido Projeto de Lei, visa promover a integração dos modais de

transporte e a melhoria dos sistemas de acessibilidade e mobilidade dos cidadãos.
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A Constituição Federal, Título Vll "Da Ordem Econômica e Finaceira", Capítulo ll

"Da Política Urbana", em seu ar1.182, dispõe:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder

público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções socrars da cidade

e garantir o bem-estar de seus habitantes.

A matéria em apreciação deve levar em conta a legislação vigente, como dispõe
a segurr:

,/ Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

"lnstitui o Codigo de Trânsito Brasileiro".

Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

"lnstitui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga

dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941 , e 5.405,

de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis

nos 5.917,de 10 de setembro de 1973, e6.261, de 14 de novembro de

1975; e dá outras providências".

Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

"Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece

diretrizes gerais da Política urbana e dá outras providências".

,/ Lei Estadual no 7.101, de 14 de janeiro de 1999.

"Cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

do Estado de Mato Grosso- AGERyMT e dá outras providências".

,/ Lei Complementar no 66, de 22 de dezembro de 1999.
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"Dispõe sobre alteração da Lei no 7.101, de 14.01.99, cria cargos na

Agência Estadual de Regulação do serviços Públicos Delegados do

Estado de Mato Grosso- AGER/MT e dá outras providências".

,/ Lei Gomplementar no 429, de 21 de julho de 2011.

"Dispõe sobre a organização, estrutura e competência de Regulação dos

Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e dá outras

providências".

As leis supracitadas são bases fortes para nortear esta proposição, conforme o
autor dispôs no art. 60:

'Art. 6o O Plano Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável é o
instrumento de efetivação da Política Estadual de Mobilidade Urbana
Sustentável e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as
diretrizes das Lers Federal e Estadual...".

O direito a mobilidade é constitucional e a tendência mundial é de uma

mobilidade sustentável ambientalmente, socialmente acessível e economicamente viável

para atender a população urbana.

As cidades mais antigas não criaram um Plano Diretor, e o crescimento

desenfreado dos grandes centros urbanos deu origem a problemas de mobilidade, o que

fomentou a compra de veículos individuais ocasionando o caos no transito e reduziu o

numero de usuários do transporte público.

A emissão de gases de efeito estufa aumentou com o passar dos anos, os

preços do transporte público também foi onerado, e consequentemente a função social do

transporte público foi afetado com o encarecimento dos preços das passagens,

desassistindo o cidadão mais pobre.
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Já as cidades mais jovens que cumpriram a obrigação de elaboração do Plano

Diretor puderam planejar suas vias, tanto para o trânsito veículos automotores, bicicletas, e

pedestres de forma ordenada, o que torna possível implementar uma Política Estadual de

Mobilidade Urbana Sustentável.

Portanto o Plano Diretor estará atrelado ao desenvolvimento da Política de

Mobilidade Urbana Sustentável, pois os municípios que não os têm estão condicionados a

executá-lo.

Muitas fases devem ser cumpridas até a execução efetiva dessa Política de

Mobilidade Urbana Sustentável ser aplicada, tais como diagnóstico das cidades,

quantidade de cidadãos, consequentemente de usuários de transporte, de todos os tipos

de modais, qualidade e quantidade das vias de transporte, precificação de tarifas,

combustíveis e finalmente aplicar os princípios fundamentais da sustentabilidade na

mobilidade urbana.

O lnstituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA conceitua e discorre sobre a

matéria em seu "Texto para Discussão-MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVeL:

CONCEITOS, TENDÊftCnS E REFLEXÕES1', segue o conceito:

4.í Sustentabilidade ambiental

Na ótica da sustentabilidade ambiental, deve haver preocupação

permanente em aumentar a participação do transporte público coletivo e

também do transporte não motorizado na matriz modal de

deslocamentos. Modos coletivos de transporte apresentam gastos de

energia e consequentemente emissões de poluentes per capita muito

menores (tabela 5). Dessa forma, cidades com maior percentual de

viagens com transporte público, bicicletas e a pé apresentam menores

níveis de poluição atmosférica e sonora, além de serem mais funcionais

do que as cidades com alto grau de uso de veículos motorizados

privados.

. gov.brlportaVindex.php?option:com_content&view: artiçle &id:27 6 62
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4.2 Sustentabilidade econômica

Os sistemas de mobilidade, com destaque para o transporte público, têm

de apresentar equilíbrio econômico-financeiro, sob pena de os serviços

se degradarem ao longo do tempo e do espaço. Dessa forma, os custos

dos serviços têm de ser apropriados corretamente pelo poder público,

com políticas claras e transparentes de financiamento e custeio.

4.3 Justiça social

A justiça social nos sistemas de mobilidade se refere basicamente aos

princípios de acessibilidade universal, equidade nas condições de

deslocamento e modicidade tarifária. A acessibilidade universal implica

que os serviços de transporte tenham de atender a todos os cidadãos, ou

seja, toda a população tem o direito de usufruir as oportunidades e os

equipamentos das cidades. Para que isso ocorra, o sistema de transporte

tem de ser dimensionado e planejado de forma abrangente, focando

inclusive os grupos minoritários que apresentam dificuldades de

locomoção e também os mais pobres que apresentam baixa capacidade

de pagamento dos serviços.

Os municípios e aglomerados urbanos devem buscar melhores

condições de sustentabilidade dos seus sistemas de mobilidade, o que

significa a redução das desigualdades existentes nas formas de

deslocamento da população, com soluções econômicas equilibradas e

financiamento com características progressivas em relação à renda e

que privilegiem a modicidade tarifária dos sistemas públicos de

transporte. Tudo isso agredindo o mínimo possível o meio ambiente.

Sustentados os pilares acima descritos no texto e a legislação citada que servirá

de parâmetro para a implantação dessa política, a matéria atende a todos os preceitos de

rtunidade, conveniência e relevância social na busca incessante por soluções de

e com destaque para os grandes centros urbanos do Estado de Mato Grosso.
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Com destaque para ações sustentáveis e de soluções ambientalmente efícazes

ou mitigadoras que resultaram em uma melhor qualidade de vida da população mato-

grossense.

Desta análise, face ao dever do atendimento da forma e do mérito, opina-se

pela Aprovação do Projeto de Lei no 638/2021, de autoria do Deputado Estadual PAULO

ARAUJO.

É o parecer.

lll - Voto do Relator

Referente ao PL no 63812021 que "lnstitui a política pública Estadual de

Mobilidade Urbana Sustentável no âmbito do Estado e dá outras providências".

O realinhamento e reordenamento da mobilidade urbana, está atrelada à

Política de Mobilidade Urbana Sustentável, em busca da justiça social, sustentabilidade

econômica e sustentabilidade ambiental.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do P§eto
de Lei n" 63812021, de autoria do Deputado Estadual Paulo Araújo.

Sala das Comissões, em de de 2021.
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lV - Ficha de Votação

Projeto de Lei no 638/2021 - Parecer no: 005212021
Reunião da Comissão em

Presidente: Deputado Estadual VALMIR MORETTO

Pelas razões expostasi quanto ao mérito, voto pela APROV
Lei n' 63812021, de autoria do Deputado Estadual PAU

Projeto de

Posicão na Comissão

Membros Titulares

DEPUTADO VALMIR MORETTO

DEPUTADO DELEGADO CLAUDINEI

DEPUTADO NININHO

DEPUTADo seensrlÃo REZENDE

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

Membros Suplentes

DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO ULISSES DE MORAES

DEPUTADO EDUARDO BOTELHO
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