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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLITICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJTO DE LEI N° 853/07.  
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de barreiras de proteção acústica, e dá outras 
providências.  
Segundo a justificativa da proposta, o tráfego intenso das rodovias que cortam a 
cidade de São Paulo provoca significativa redução na qualidade de vida dos moradores 
do entorno destas vias, interferindo, também, nos ecossistemas das zonas especiais de 
preservação ambiental.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade deste Projeto de Lei.  
O crescimento da frota de veículos nos grandes centros urbanos é uma das principais 
fontes de poluição sonora. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a poluição 
sonora, é hoje, um dos principais problemas ambientais, atingindo boa parte da 
população mundial, representando um grave problema para a saúde pública e 
contribuindo de forma significativa para a perda da qualidade de vida das cidades.  
Considerando a relevância da matéria que visa contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente a sua aprovação.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia entende que os propósitos contidos neste Projeto de Lei são meritórios e 
dentro de sua competência específica de opinar sobre matérias relativas às vias 
urbanas, também se manifesta favoravelmente a sua aprovação.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra nada 
a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, e posiciona-se favoravelmente ao presente 
Projeto de Lei.  
Sala da Comissões Reunidas, em 29/06/11.  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Chico Macena (PT)  
Juscelino Gadelha  
Tião Farias (PSDB)  
Quito Formiga (PR)  
Toninho Paiva (PR)  
COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA  
Gilson Barreto (PSDB)  
Domingos Dissei (DEM)  
Wadih Mutran (PP)  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Antonio Carlos Rodrigues (PR)  
Atílio Francisco (PRB)  
Ricardo Teixeira  
Donato (PT)  
Marco Aurélio Cunha (DEM) 


