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PARECER Nº 1992/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 42/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, visa dispor 
sobre a criação de temporizador para semáforo de pedestre, contando de forma decrescente o 
período estipulado na normativa da CET - Companhia de Engenharia de Trafego que totalizar a 
travessia de pedestres, conforme a localidade. 

Em seu art. 2º, determina a propositura que a Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transporte, representando o Poder Executivo Municipal, ficará obrigada a colocar os 
sinalizadores. 

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

Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, a fim de aprimorar o texto do projeto, 
apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 42/2017 
Dispõe sobre a criação de temporizador para semáforo de pedestre, e dá outras 

providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica obrigatória a instalação de temporizador em semáforo de pedestre que 
conte de forma decrescente o período estipulado para travessia. 

Parágrafo único. Os locais de instalação, o período de tempo e as demais 
especificações técnicas serão estabelecidos conforme regulamentação técnica. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 13/12/2017 

Jair Tatto - PT - Presidente 

Isac Félix (PR) - Relator 

Atílio Francisco - PRB 

Aurélio Nomura - PSDB 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB 

Zé Turin - PHS 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/12/2017, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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