
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1697/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 726/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Vereador OTA (PSB), que torna obrigatória, 
em todos os supermercados e congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento) dos carrinhos 
de compras às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 

De acordo com o texto, o projeto ora proposto obriga todos os supermercados e 
congêneres a adaptar 5% (cinco por cento) os carrinhos de compras às crianças com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

O autor aponta, por meio da exposição de motivos apresentada, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e o número de adultos e crianças com deficiência motora fornecida pela 
secretaria de Estado dos Direitos das pessoas com deficiência. Alega que o PL leva em conta 
atender fins sociais, facultando o convívio familiar em atividades rotineiras contribuindo para 
sua socialização. 

O setor de pesquisa, assessoria e análise prévia constatou a existência de mais dois 
PLs protocolados que tratam da mesma temática (PL 708/17 e 751/17). No entanto, após 
análise, considerou que estes PLs não incidem no inciso IV do art. 212 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma de um SUBSTITUTIVO, a fim de adequar o texto as regras da técnica 
legislativa. 

Considerando as competências desta Comissão, apontamos que políticas sociais que 
promovem a inclusão e o atendimento aos direitos da criança e do adolescente, bem como aos 
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, atende ao interesse público e encontra 
apoio legal. Além disso, O art. 5º da CF prevê que todos tem direitos iguais sem qualquer 
distinção. Desta forma, a administração pública, por lei, deve agir em situações que exijam 
ações específicas que visem o bem estar a todos. 

Ante o exposto, considerando o mérito que nos cabe análise, somos favoráveis ao 
projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de outubro de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2018, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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