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PARECER CONJUNTO N°    DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE;  DE SAÚDE, 

PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 501/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do Vereador Atílio Francisco, dispõe sobre a 
instalação de contador regressivo e sonoro de sinalização semafórica para pedestres no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Em sua justificativa seu autor cita que a presente propositura visa à instalação 
obrigatória e progressiva de sinalizadores sonoros e temporizadores de contagem regressiva 
nos semáforos de pedestres, de modo a alertar o pedestre, inclusive os deficientes visuais e 
auditivos, sobre o momento certo de dar início a travessia de ruas e avenidas. Trata-se de 
equipamentos já testados e em uso em inúmeros países, capazes de dar maior autonomia aos 
deficientes, a par de ajudarem todos os pedestres em geral a planejarem melhor seus próximos 
passos, sem açodamento, decisões impensadas ou arriscadas para a sua própria vida e 
integridade física. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade desta propositura na forma de um Substitutivo, proposto para excluir os comandos 
dirigidos ao Poder Executivo, retirando-lhe a característica de atribuição de ato concreto. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando não 
haver óbices ao prosseguimento desta propositura, manifesta-se favoravelmente a sua 
aprovação na forma do Substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa . 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, reconhecendo o caráter 
meritório desta iniciativa para o benefício da população, manifesta-se de modo favorável a esta 
propositura na forma do Substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da aprovação deste projeto de lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, e manifesta-se 
favoravelmente a aprovação do referido Substitutivo. 

Sala das Comissões Reunidas 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

JOSÉ POLICE NETO (PSD) 

PAULO FRANGE (PTB) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

RUTE COSTA (PSD) 

ADRIANA RAMALHO (PSDB) 

JULIANA CARDOSO (PT) 

MILTON FERREIRA (PTN) 

NOEMI NONATO (PR) 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0501/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

ATÍLIO FRANCISCO (PRB) 

ISAC FELIX (PR) 

OTA (PSB) 

REGINALDO TRIPOLI (PV) 

RICARDO NUNES (PSDB) 

RODRIGO GOULART (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/04/2017, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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