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JUSTIFICATIVA AO PL 496/2011 
 
 
A propositura ora apresentada visa, antes de tudo, regulamentar a profissão de 
guardadores de veículos automotivos “flanelinhas”, na cidade de São Paulo.  
Várias cidades do país já contam com este tipo serviço devidamente regulamentado 
pelos órgãos competentes, o CTB refere-se às áreas conhecidas como “zona azul” e 
deixa claro que a exploração das vagas em locais públicos é atribuição do município.  
Portanto, a cobrança por estacionamento em vias públicas compete aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito municipal, o que reforça a natureza pública do 
serviço.  
A cobrança mencionada trata-se de uma garantia da rotatividade de veículos nos locais 
onde é grande a demanda e são escassas as vagas de estacionamento, ou seja, 
presente à necessidade de rotatividade, cobra-se pelo uso temporário e particular do 
espaço público tendo em vista que a procura é superior à quantidade de vagas 
existentes.  
Dessa forma, a referida cobrança apenas é legítima quando se tratar de uma medida 
estratégica para racionalizar da utilização das vias, no sentido de democratizar e 
disciplinar o espaço público, garantindo uma maior rotatividade de vagas e a circulação 
de veículos de forma organizada como o “Paquímetro”. Em suma, trata-se uma medida 
de engenharia de trânsito, cuja finalidade é precisamente atender o interesse público.  
A cidade conta com muitas pessoas que de forma irregular que exercem esta atividade 
mercantil, o que de certa forma trás diversos problemas aos usuários em geral, 
notoriamente quando se recusa ao pagamento imposto, como dano no veículo, dentre 
outros  
O exercício da profissão de guardador autônomo de veículos é previsto em Lei federal 
desde 1975, mas é de responsabilidade dos municípios criar normas específicas para 
autuação destes trabalhadores.  
Também muito comum, confundir os que estão bem intencionados e pretendem 
cumprir um serviço, dos que acabam protagonizando verdadeiros “achaques”, exigindo 
dinheiro não para cuidar do carro, mas para ele não ser depredado. Outro problema 
verificado é de que muitos guardadores estão visivelmente drogados ou bêbados, 
utiliza-se desta facilidade para comprar drogas como crack ou bebidas.  
Pelos motivos apresentados, solicito aos Nobres Vereadores desta Egrégia Casa 
Legislativa a aprovação deste projeto de lei, diante o caráter relevante vislumbrado.”  
 


