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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 601/2019.  

De autoria do nobre Ver. Milton Leite, o presente projeto de lei "dispõe sobre altura 
mínima de guarda-corpos de passarelas e viadutos no Município de São Paulo".  

A proposta determina que os guardas-corpos de viadutos onde houver passeio de 
pedestres e de passarelas deverão ter altura mínima de 1,30m (um metro e trinta centímetros). 
Estabelece, ainda que a adequação dos guarda-corpos existentes seja feita de forma gradual, 
de acordo com a disponibilidade financeira do município.  

Segundo o autor, a iniciativa tem como finalidade proteger as pessoas e os animais 
que circulam por viadutos e passarelas.  

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

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando o 
elevado interesse público, visto que os guarda-corpos tem como finalidade assegurar a 
proteção adequada de pedestres, consigna voto favorável ao projeto.  

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-se com parecer favorável 
à proposição.  
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Alessandro Guedes (PT)  

Isac Felix (PL)  

Rodrigo Goulart (PSD)  

Ota (PSB)  

Soninha Francine (CIDADANIA) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/01/2020, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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