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PARECER Nº 1389/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 108/2012.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 108/2012, de autoria do nobre Vereador Cláudio 
Prado, que dispõe sobre mapeamento nas políticas de geração de empregos, com 
foco na mobilidade urbana no município de São Paulo, e dá outras providências. A 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
LEGALIDADE do projeto. A iniciativa visa o aperfeiçoamento da formulação de 
políticas públicas voltadas para a geração de empregos e o exercício da atividade 
econômica no município de São Paulo, acatando questões relativas à mobilidade 
urbana. Nesse sentido, a propositura determina que as políticas de planejamento e 
desenvolvimento urbano devam contemplar as peculiaridades locais e setoriais, 
observando a questão da mobilidade urbana, bem como a disponibilidade e 
utilização dos meios de transporte urbano. A iniciativa prevê sistema de 
informações que realize mapeamento dos empregos disponíveis em cada região 
administrativa da cidade, observando o nível de escolaridade, as condições de 
trabalho e a localidade. A propositura prevê que a regulamentação da norma fique 
a cargo do Poder Executivo. Na visão do nobre Autor, a iniciativa é justificada 
diante da relevância das questões de mobilidade urbana e geração de empregos no 
município de São Paulo. Ele ressalta os benefícios que poderão ser gerados para a 
população economicamente ativa se as pessoas puderem desenvolver as suas 
atividades perto de suas residências, diminuindo o seu deslocamento diário, 
geralmente em grandes trajetos, resultando em melhorias para o trânsito, bem 
como para os transportes coletivos e individuais. Em vista do exposto e 
considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de 
Administração Pública é favorável ao projeto.  
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