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PARECER Nº 21/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 428/2016 

 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Fiorilo, visa dispor sobre 
a instalação e manutenção de semáforos sonoros em toda cidade. A propositura, entre outras 
disposições, estabelece: 

i) a obrigatoriedade de instalação e manutenção de semáforos sonoros em toda cidade 
de São Paulo, no prazo máximo de 4 anos, com inclusão do projeto de instalação no próximo 
Programa Plurianual da Cidade de São Paulo (PPA); 

ii) a responsabilidade da instalação e manutenção de semáforos sonoros cabe à 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e à CET; 

iii) a conservação dos semáforos sonoros caberá à comunidade e à CET, para 
manutenção periódica e notificar à população sobre os cuidados do mesmo. 

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
apresentou substitutivo "para adequar o texto à melhor técnica legislativa e excluir os 
comandos que possuem aptidão para gerar indevida interferência nas atividades do Poder 
Executivo, retirando-se, assim, a característica de atribuição de ato concreto e, dessa forma, 
preservando o princípio da harmonia e independência entre os poderes. Necessária se fez, 
ademais, a supressão do dispositivo que determinava a inclusão da política pública aqui tratada 
no Plano Plurianual, haja vista que o processo legislativo sobre a legislação orçamentária 
apenas pode ser deflagrado pelo Poder Executivo e a estipulação prévia do seu conteúdo pelo 
Poder Legislativo também acarretaria afronta à separação de poderes, conforme artigos 165 da 
Constituição Federal, 174 da Constituição do Estado de são Paulo e 137 da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, nos termos do substitutivo 
mencionado, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/02/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/03/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0428/2016 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

