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NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 
31/05/2017, PÁGINA 72, COLUNA 2, LEIA-SE COMO SE SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

PARECER CONJUNTO N° 650/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 543/2016. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Fiorilo e coautoria do 

nobre Vereador Senival Moura, que "dispõe sobre a implantação de pontos de energia elétrica 
nos ônibus e dá outras providências". Os pontos de energia, para uso gratuito dos cidadãos, 
poderão ser implantados de forma gradual e servirão para carregar dispositivos móveis, tais 
como celulares, tablets e outros. 

Dentre os argumentos que acompanham o Projeto de Lei em comento, o nobre 
proponente afirma que "a possibilidade de recarregar celulares, tablets e notebooks, por 
exemplo, atenderiam demandas que por vezes podem ser fundamentais não só ao usuário, 
mas também ao coletivo, uma vez que permite a utilização de aplicativos que indicam as 
condições do trânsito, itinerários, chegadas e partidas de ônibus, bem como a resolução de 
pendências profissionais e/ou pessoais, que desta maneira poderiam ser realizada no trânsito, 
no caminho para casa, ou trabalho, deixando mais horas úteis ao cidadão no ambiente 
familiar". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, consigna parecer favorável por considerar os 
méritos da propositura. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 30.05.2017. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ANTONIO DONATO 

FERNANDO HOLIDAY 

ANDRE SANTOS 

ALFREDINHO 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

ALESSANDRO GUEDES 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0543/2016 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/06/2017, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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