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PARECER Nº 979/2011 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0191/2011.  
O projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Adolfo Quintas (PSDB), institui no 
calendário oficial do Município de São Paulo o evento esportivo denominado “200 
milhas de Interlagos”, e dá outras providências.  
Pelo projeto fica inserido no Calendário Oficial de eventos do Município de São Paulo 
o evento esportivo “200 milhas de Interlagos”, a ser comemorado anualmente no 
dia 27 de julho.  
Depreende-se da justificativa do autor que evidenciando a tradicional prova que é 
anualmente realizada o autódromo José Carlos Pace – Interlagos, estimularemos o 
direito ao lazer, cultura e a prática esportiva, promovendo a integração social e a 
revelação de talentos do motociclismo nacional.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade da propositura, na forma do Substitutivo por ela 
apresentado em que se adapta o projeto de lei às regras da técnica legislativa 
elencadas na Lei Complementar nº 95 de 26 de fevereiro de 1998, inserindo inciso 
no artigo 7º da Lei 14.485 de 19 de julho de 2007, que consolida a legislação 
municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São 
Paulo.  
Em face do exposto, e considerando que a iniciativa ampliará a divulgação do 
importante evento esportivo realizado na cidade, estimulando a atividade turística e 
esportiva no município, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do projeto nos termos do 
substitutivo apresentado pela Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 31/08/2011  
Gilson Barreto – PSDB – Presidente  
Jamil Murad – PcdoB – Relator  
David Soares – PSC – Relator  
Domingos Dissei – DEM  
Wadih Mutran - PP  
 


