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PARECER Nº 13/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 192/14 
Objetiva o presente Projeto de Lei 192/14, de autoria do nobre vereador Abou Anni 

(PV), a vedar o uso de foco de luz colorida em residência ou estabelecimentos comerciais e 
afins que confunda transeuntes e motoristas com os sinais luminosos do semáforo. 

Define-se foco de luz proibido o dispositivo luminoso que projete para via pública 
qualquer das cores utilizadas na sinalização semafórica prevista na legislação em vigor. 

O foco de luz constante no texto deverá esta numa distância de 8 (oito) metros de 
distância do semáforo. 

Os dispositivos instalados contrariando a determinação desta lei terão o prazo de 48 
(quarenta) horas para remover o foco de luz colorida, sob pena da imposição de multa no valor 
de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Justifica o Autor que a medida proposta se faz necessária para evitar acidentes que 
ocorrem no âmbito do município, em razão da confusão mental que o foco de luz colorida, 
instalada em imóveis causa nos motoristas quando projetam qualquer das cores dos semáforos 
nas proximidades destes. 

Foram realizadas duas audiências públicas, onde houve pronunciamento dos 
participantes sobre o grande número de acidentes ocorridos nas proximidades dos semáforos, 
sendo indubitável que tal índice pode ser majorado quando há imóveis o aludido foco de luz 
projetando qualquer das cores dos semáforos para a via pública que, realmente, confunde a 
visão dos transeuntes e também dos condutores de veículos 

Na análise do mérito que cabe à Comissão de Transito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia com a vigência desta lei diminuirá o número de 
acidentes que ocorrem nas proximidades dos semáforos, em consequência causada pelas 
luzes que projetam quaisquer cores dos semáforos, causando confusão da visão dos 
condutores e transeuntes. 

Assim sendo, somos favoráveis à aprovação, do presente projeto apresentado. 

Devido ao exposto esta comissão posiciona favorável ao presente projeto. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 17/02/2016 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Adolfo Quintas (PSDB) - Relator 

Atílio Francisco (PRB) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Vavá (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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