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PARECER Nº 2510/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 273/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, introduz 
alterações na Lei nº 12.490, de 03 de outubro de 1997, e dá outras providências.  
A propositura pretende permitir uma tolerância de 15 (quinze) minutos aos veículos 
flagrados após o início do horário estabelecido no Programa de Restrição ao 
Trânsito de Veículos Automotores do Município, para que não sofram as penalidades 
cabíveis.  
Em sua justificativa, o Autor argumenta que a intenção da “Lei do Rodízio” é 
diminuir o tráfego de veículos para melhorar o trânsito e a qualidade do ar da 
cidade. Entretanto, incontáveis infrações a esta Lei ocorrem em razão dos 
congestionamentos que surpreendem motoristas de boa-fé. Esse trânsito 
desproporcional às vezes se agrava por condições adversas, tal como as chuvas 
fortes e suas consequências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE do projeto de lei.  
Este projeto de lei, na prática, altera o horário de funcionamento do rodízio 
municipal de veículos, passando a iniciar-se às 07:15 hs, no período da manhã, às 
17:15 hs, no período da tarde, e encerrando-se às 10:00 hs e 20:00 hs 
respectivamente.  
Considerações:  
* Os congestionamentos na cidade são frequentes e quase previsíveis, 
principalmente próximo ao e no horário do rodízio;  
* A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo costuma suspender o 
rodízio de veículo em ocasiões excepcionais, tais como paralisações de trens e 
ônibus, emendas de feriados, férias escolares, fortes chuvas e alagamentos, 
conforme se pode verificar pelo histórico de suspensão de rodízio, no site 
<http://cetsp1.cetsp.com.br/institucional/rodizio/default.asp>.  
* Para um melhor estudo sobre o assunto, seria necessário um mapa de horários 
de aplicação deste tipo de multa.  
Foram realizadas duas audiências públicas nos dias 28/08/2013 e 25/09/2013 para 
instruir a tramitação do projeto de lei. Em ambas as audiências houve a 
manifestação da sra. Cristiane de França Ferreira, apoiando a propositura, 
argumentando que há milhares de condutores de boa-fé, penalizados pelo rodízio 
de veículos, pegos nos congestionamentos provocados por condições adversas de 
tempo.  
Tendo em vista as considerações acima, quanto ao MÉRITO, a Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia 
manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 13/11/2013  
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