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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E 
MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

395/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, altera o a 

redação do artigo 1º da Lei 15.763, de 20 de maio de 2013, com a inclusão do Parágrafo Único, 
que passa a vigorar da seguinte forma: 

"Art. 1º Fica assegurada a reserva de vagas preferenciais para gestantes durante todo 
o período gestacional e pessoas acompanhadas por crianças de colo com até dois anos. nos 
estacionamentos mantidos por shopping centers, centros comerciais e hipermercados no 
âmbito do Município de São Paulo. 

Parágrafo Único: As vagas preferenciais que se referem ao caput desse artigo serão 
devidamente demarcadas, sendo elas 2% (dois por cento) do total de vagas do 
estacionamento, em alinhamento com as vagas de idosos e pessoas com deficiência". 

De acordo com a justificativa, objetiva-se estipular que dois por cento do total de vagas 
existentes nos estabelecimentos mencionados seja destinada a essa parcela da sociedade 
que, temporariamente, tem maior limitação de deslocamento, de forma a facilitar a vida dessas 
pessoas e sua plena inclusão social. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
à iniciativa, visando adequá-la à melhor técnica legislativa e para fazer constar o objeto da 
propositura na sua ementa. 

Tendo em vista que o projeto reveste-se de elevado interesse público, a Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia manifesta-se 
favoravelmente à aprovação da propositura, nos termos do substitutivo apresentado. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, tendo em vista a 
importância da presente iniciativa, consigna voto favorável ao projeto de lei, na forma do 
substitutivo apresentado. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor, 
nos termos do substitutivo apresentado, visto que as despesas com a sua execução serão 
cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

Ricardo Young (PPS) 

Senival Moura (PT) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Vavá (PT) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Calvo (PMDB) 
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Natalini (PV) 

Wadih Mutran (PDT) 

Jamil Murad (PC do B) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Abou Anni (PV) 

Milton Leite (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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