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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

A PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIA 08/10/2016, PÁG. 103, COLUNAS 3ª E 4ª, LEIA-SE 
COMO SE SEGUE, E NÃO COMO CONSTOU: 

PARECER CONJUNTO Nº 1394/2016 DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 064/2016. 
Em pauta, o projeto de lei 64/2016, proposto pelo nobre Vereador Adolfo Quintas, que 

objetiva instituir o "Maio Amarelo" para conscientização e educação em defesa da vida e da 
segurança no trânsito no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com o texto apresentado, durante o mês de maio, o Poder Público poderá 
firmar parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e a iniciativa privada tendo 
em vista ações e movimentos de conscientização no trânsito, além de atividades educativas e 
preventivas em defesa da vida e por segurança e salubridade no trânsito. Estabelece, ainda, 
que a campanha passará a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 
São Paulo. 

Ao fundamentar o projeto, o proponente destacou que há resolução da Organização 
das Nações Unidas - ONU, de março de 2010, que definiu o período de 2011 a 2020 como 
"Década de Ações para Segurança no Trânsito", e, segundo o autor, foi fundamentada em 
estudos da própria instituição que "contabilizou, somente em 2009, cerca de 1,3 milhão de 
mortes por acidente de trânsito em 178 países, informações retiradas do sítio 
"maioamarelo.com"". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
LEGALIDADE do projeto, mas apresentou um SUBSTITUTIVO para adequar o texto à melhor 
técnica de elaboração legislativa. O substitutivo altera a Lei n.º 14.485, de 19 de julho de 2007, 
para incluir o mês de campanhas sobre a segurança do trânsito (o "Maio Amarelo") no 
Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo. 

As datas comemorativas podem ter diferentes finalidades e, entre elas, a de "mobilizar 
a sociedade e o poder público para a reflexão crítica acerca de um dado problema e para a 
necessidade de se formularem políticas públicas que atendam a essa demanda social". 

De acordo com a página eletrônica do Movimento Maio Amarelo, trata-se de uma 
mobilização internacional em prol da segurança viária, que atua para salvar vidas nas vias e 
rodovias de todo o planeta, A proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo (...), ação coordenada entre o Poder Público e a 
sociedade civil. No Brasil, a iniciativa surgiu em Indaiatuba, cidade sede do Observatório 
Nacional de Segurança Viária. 

O tema segurança no trânsito reveste-se de interesse público, especialmente em um 
grande centro metropolitano como a cidade de São Paulo. Portanto, a iniciativa é oportuna, 
meritória. Dessa forma, esta Comissão apresenta voto FAVORÁVEL, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Ante o exposto, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, 
Lazer e Gastronomia considera que o PL possui méritos para prosseguimento e seu parecer é 
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FAVORÁVEL, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 24/08/2016. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Quito Formiga - PSDB 

COMISSÃO DE TRÃNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, 

TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA. 

José Police Neto - PSD 

Adilson Amadeu - PTB 

Salomão Pereira - PSDB 

Senival Moura - PT 

Toninho Paiva - PR 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova - DEM 

Abou Anni - PV 

Adolfo Quintas - PSD 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PSB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2016, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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