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Substitutivo ao Projeto de Lei nº 012/08 
         Dispõe sobre pintura obrigatória, pelo Poder Público, no âmbito do Município 
de São Paulo, de todos os “quebra-molas” e “lombadas” existentes nas vias de 
grande circulação ou cruzamentos considerados especialmente perigosos, a cada 06 
(seis) meses, no mínimo, e dá outras providências. 
         A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
         Art. 1º Fica o Poder Público municipal obrigado a pintar, no mínimo a cada 06 
(seis), todos os “quebra-molas”, “lombadas” e assemelhados existentes no 
Município, desde que localizados em vias de grande circulação ou cruzamentos 
considerados perigosos. 
         Parágrafo único. A tinta a ser utilizada será própria para sinalização 
horizontal de solo, na cor amarelo-ouro, e deverá possibilitar rápida visualização e 
identificação através de pintura na forma “zebrada”. 
         Art. 2º O Poder Público deverá elaborar e publicar, até o dia 31 de janeiro de 
cada ano, uma lista de no mínimo mil “quebra-molas” ou assemelhados, levando 
em consideração o volume de tráfego e os acidentes ocorridos no local, que 
deverão receber a pintura de que trata a presente lei. 
         Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
         Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 
         Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
         Sala das Sessões. Às Comissões Competentes 
 
 
PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 012/08 
         Trata-se de Substitutivo apresentado ao projeto de lei nº 012/08, de 
iniciativa do Nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que dispõe sobre pintura obrigatória, 
pelo Poder Público, no âmbito do Município de São Paulo, de todos os “quebra-
molas” e “lombadas” existentes nas vias de grande circulação ou cruzamentos 
considerados especialmente perigosos, a cada 06 (seis) meses, no mínimo, com 
tinta fluorescente. 
         O Substitutivo apresentado tem por objetivo aprimorar a proposta original, 
razão pela qual somos, 
         PELA LEGALIDADE, 
         Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem que o Substitutivo 
apresentado em Plenário aprimora a proposta original, razão pela qual se 
manifestam 
         FAVORAVELMENTE. 
         Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada 
tem a opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 
         FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
         Sala das Comissões Reunidas, 
         COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
         Ítalo Cardoso (PT) 
         João Antônio (PT) 
         José Olímpio (PP) 
         Ushitaro Kamia (DEM) 



         Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) 
         COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
         Adolfo Quintas (PSDB) 
         Penna (PV) 
         José Américo (PT) 
         Quito Formiga (PR) 
         COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 
         Ricardo Teixeira (PSDB) 
         Marta Costa (DEM) 
         Mara Gabrilli (PSDB) 
         Marcelo Aguiar (PSC) 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Wadih Mutran (PP) 
         Arselino Tatto (PT) 
         Adilson Amadeu (PTB) 
         Gilson Barreto (PSDB) 
         Floriano Pesaro (PSDB) 


