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PARECER REFERENTE AO SUBSTITUTIVO AO PROCESSO N.º 3826/2019 
 

Trata-se de propositura em forma de substitutivo do Ilustre Vereador Marcão da Academia 
que autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de 
escapamento de veículos motociclísticos fora das normas estabelecidas nesta lei, e dá outras 
providências.  
 
A matéria em tela versa sobre interesse local, nos termos do art. 30, I, da CF. 
 
De qualquer maneira, muito embora as questões pontuais elencadas e, ainda podendo a 
matéria, se for o caso, ser encaminhada via INDICAÇÃO, entendemos o espírito e o escopo do 
legislador no momento da sua apresentação, bem como o considerável cunho social da 
proposta. 
 
Assim, entende essa comissão não deter o poder discricionário para dirimir de forma taxativa 
e sumária todas as questões inerentes à presente propositura, sem qualquer embargo os 
termos do parecer jurídico da respectiva assessoria desta casa de leis. 
 
Portanto, sem qualquer embargo ao r. parecer jurídico desta casa, nos termos do artigo 55, 
do Regimento Interno, ao que cabe à análise desta comissão, s.m.j, o aludido substitutivo está 
apto para apreciação majoritária do plenário. 

 
 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Dilermando Dié de Alvarenga 

Presidente Membro Relator 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390031003000330034003A00540052004100
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