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PARECER Nº 1777/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

46/2019. 

De autoria do vereador Camilo Cristófaro, o presente projeto de lei "determina a 
instalação de pórtico de sacrifício em locais próximos de passarelas, viadutos, pontes, túneis 
ou outros obstáculos que limitem a altura de veículos em circulação no Município de São 
Paulo". 

O projeto de lei determina que além da sinalização de altura máxima permitida, sejam 
instalados pórticos de sacrifício com a altura limite posicionados antes das obras de arte que 
visam preservar. 

Em sua Justificativa, o autor cita o número de ocorrências em que as obras de arte 
foram atingidas por veículos que ultrapassavam a altura máxima segundo dados da CET: 132 
em 2017 e 213 em 2018, razão pela qual propôs o projeto de lei em questão. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, apresentando substitutivo com objetivo de aprimorar a técnica 
legislativa e adequar o texto à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O Executivo foi consultado e informou que estuda meios de evitar esses acidentes com 
tecnologia mais avançada, mas que essas medidas ainda não foram implementadas. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considera conveniente 
e oportuna a adoção das medidas propostas, portanto posiciona-se favoravelmente à 
aprovação deste projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 02/10/2019. 

Dalton Silvano (DEM) - Presidente 

Arselino Tatto (PT) - Relator 

Camilo Cristófaro (PSD) 
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Souza Santos (PRB) 

Toninho Paiva (PR) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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RETIFICAÇÃO 

 

Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, página 126, coluna 4, 
leia-se como segue, e não como constou, o cabeçalho do Parecer da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente sobre o PL 46/2019: 

PARECER Nº 1777/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 46/2019. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 103  
 

 

 


