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PARECER Nº 1372/2014 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 03/13. 
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 03/13, de autoria do nobre vereador Abou Anni (P 

V), estabelecer dia e horário em fins de semana e feriados para execução de obras, reparos, 
consertos ou qualquer outro serviço em vias de trânsito rápido, arterial e coletora, podendo 
também ser executado de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre 22h (vinte e 
duas horas) e 6h (seis horas). Os executores das obras, reparos, consertos ou qualquer outro 
serviço que necessite de bloqueio total ou parcial da via de trânsito rápido ou arterial e coletora 
serão responsáveis pela comunicação ao órgão competente para fins da eficiência divulgação 
sobre os motivos e o período de duração da interdição. O não cumprimento do disposto desta 
Lei terá como penalidade multa de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia de descumprimento. 
Justifica o Autor que os parâmetros impostos pela presente Lei causará um efeito benéfico na 
qualidade de vida da população. Foram solicitadas informações ao Executivo, para que, por 
meio de seus órgãos competentes, se manifeste sobre a presente matéria proposta. Nos 
pronunciamentos dos diversos órgãos do Executivo foram unânimes ao considerar que a 
matéria proposta irá causar desrespeito ao parâmetro de incomodidade do PSIU, afetando a 
qualidade de vida e o meio ambiente do Município. Do exposto observa-se que o intuito do 
aludido projeto é tornar mais eficaz a realização da execução dos serviços nos viários sem 
comprometer o tráfego e o trânsito na cidade, pois que nesse horário inexiste ambos. Assim 
sendo, somos favoráveis ao presente Projeto de Lei ora apresentado. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 22.10.2014. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2014, p. 133 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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