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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 551/2015. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Salomão Pereira, dispõe 
sobre a alienação "via rápida" de veículos apreendidos por infrações relacionadas às questões 
de conservação e segurança ou por irregularidade documental, no Município de São Paulo, e 
dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o projeto em tela regulamenta no âmbito do Município de 
São Paulo os procedimentos para a alienação de veículos apreendidos por infrações 
relacionadas ao estado de conservação e segurança ou por irregularidades documentais. 
Nesse sentido, os veículos autuados por infrações relacionadas às questões de conservação e 
segurança ou por irregularidades documentais serão apreendidos e recolhidos aos pátios 
municipais, com o histórico das infrações. 

Em sua justificativa, o autor parte do pressuposto que os veículos apreendidos nos 
pátios municipais ficam ali depositados por muito tempo, chegando, inclusive, a durar anos. 

E mais, ao longo dos vários anos, os veículos sofre depreciação sobremaneira. Na sua 
visão, um desfecho rápido e eficiente é necessário para não acha uma eternização dos 
veículos depositados nos respectivos pátios, trazendo-se assim interesse do particular em 
adquirir o veículo apreendido. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

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

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, 

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

João Jorge (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Conte Lopes (PP) 

Natalini (PV) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 



Rodrigo Goulart (PSD) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

Ota (PSB) 

Zé Turin (PHS) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/03/2018, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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