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PARECER 2303/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 46/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador George Hato, que "altera a 
redação do art.3º da Lei nº 14.492, de 31 de julho de 2.007, e dá outras providências". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "[...] a intenção da 
norma é a proteção e segurança das crianças que são reconhecidamente vulneráveis no 
trânsito das grandes cidades, do mesmo modo é dever do Poder Público garantir maior e mais 
eficaz acesso delas aos estabelecimentos de ensino". 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

O presente Projeto de Lei determina a obrigatoriedade de inclusão de faixas de 
pedestre com semáforo para travessia da via de rolagem, no limite de um raio de 100m (cem 
metros) contados a partir da entrada dos estabelecimentos de ensino públicos e privados. 

Ante o exposto, não foram encontrados óbices a um eventual parecer favorável ao 
projeto; não obstante, visando adequá-lo à melhor técnica de produção legislativa, a Comissão 
de Administração Pública propõe o SUBSTITUTIVO que se segue: 

 

SUBSTITUTIVO DA COMISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO DE 
LEI Nº 46/15 

Altera a redação do art.3º da Lei nº 14.492, de 31 de julho de 2.007, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido, ao art. 3º da Lei nº 14.492 de 31 de julho de 2.007, o inciso VI, 
com a seguinte redação: 

"Art. 3º (...) 

(...) 

VI - instalar faixa de pedestre com semáforo, para travessia da pista de rolamento." 
(NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 02 de dezembro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Laercio Benko - (PHS) - Relator 

Jonas Camisa Nova (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PSDB) 
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Valdecir Cabrabom - (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2015, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

