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PARECER Nº 1606/2009 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
538/2009. 
O Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador Agnaldo Timóteo (PR), obriga as 
instituições bancárias localizadas no Município de São Paulo instalarem em suas 
agências e postos de atendimento o mínimo de três câmeras de vídeo externas nas 
imediações do estabelecimento e proporcionar atendimento reservado aos seus 
clientes nos caixas onde houver movimentação de dinheiro e proibir o uso de celulares 
no interior dos locais que especifica. 
Prevê, ainda, que o descumprimento das respectivas disposições implicará nas penas 
de multa que, em caso de reincidência, será aplicada em dobro até o limite de dez 
infrações e, depois de atingido o limite acima referido, a agência ou posto de 
atendimento terá seu alvará de funcionamento cassado. 
Segundo o autor, a propositura tem por objetivo inibir a prática de ações criminosas 
contra os clientes de bancos, principalmente os aposentados que são mais vulneráveis. 
As vítimas são normalmente abordadas, pelos marginais na saída dos bancos após 
terem sido observadas manuseando dinheiro, instantes atrás, no interior daqueles 
estabelecimentos, por comparsas dos criminosos. 
Em face do exposto e considerando que a propositura contribui para que os usuários e 
clientes de instituições financeiras utilizem seus serviços de forma mais segura, 
preservando a integridade física e patrimonial desses usuários, face o potencial risco 
de serem alvos de ações criminosas, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia entende que a matéria reveste-se de 
elevado interesse público, de forma que é favorável à aprovação do projeto, nos 
termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 03/12/2009. 
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