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PARECER Nº 1130/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 672/13 
Objetiva o presente Projeto de Lei 672/13, de autoria do nobre vereador Abou Anni 

(PV), que o Poder Executivo Municipal estabeleça parâmetros na formulação e na execução 
das políticas públicas de atenção a mobilidade urbana , pautar-se-á por parâmetros com foco 
na busca de um índice de fluidez mínimo ao tráfego geral, através de ações, dentre outras,.que 
visem; 

I.- proporcionar a velocidade mínima de 40 km/h para a fluidez do tráfego nas vias da 
Cidade; 

II.- favorecer as instalações de equipamentos com tecnologia inteligentes para mitigar o 
congestionamento de veículos; 

III.- restringir o transporte de cargas no centro expandido da Cidade, estabelecendo o 
horário posterior às 22 horas para sua movimentação; 

IV.- promover incentivos para favorecer o costume da carona na Cidade; 

V.- estabelecer faixas reversíveis para minimizar os congestionamentos nos horários 
de pico. 

O inciso I deste artigo não se aplica para as vias de trânsito local. 

O índice de congestionamentos nas vias publica da Cidade e as medidas adotadas 
para solução deverão ser disponibilizadas, em sitio na Internet. 

Justifica o Autor que o Projeto de Lei se faz necessário uma vez que o trânsito de São 
Paulo está caótico, inclusive, piora cada dia. Assim, o Executivo deverá promover ações para 
estabelecer o índice mínimo de 40 km/h de fluidez ao tráfego em geral para a Cidade. 

Quanto ao aspecto pertinente ao mérito da nossa Comissão a matéria é oportuna, 
reveste-se de elevado interesse público, pois as ações 

que deverão ser adotadas pelo Executivo melhorará a fluidez do tráfego aumentando a 
velocidade de deslocamento , assim sendo, diminuirá o volume de congestionamento que 
geralmente ocorre no Município. 

Assim sendo, nosso parecer é favorável ao presente projeto de Lei. 

03/09/2014. 

Senival Moura - PT - Presidente 

Atílio Francisco- PRB 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

