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PARECER Nº 1060/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 299/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, dispõe 
sobre a realização trimestral de Fiscalização da Qualidade do Ar nos locais que 
especifica no Município de São Paulo e dá outras providências.  
Pelo projeto original, a Municipalidade ficaria obrigada, através da Coordenadoria 
em Vigilância em Saúde – COVISA, a realizar trimestralmente fiscalização da 
qualidade do ar em shoppings centers e hipermercados localizados no Município de 
São Paulo.  
Em sua justificativa, o Autor faz referência a uma matéria publicada pelo jornal O 
Estado de São Paulo, no caderno Cidades/Metrópole, no dia 22 de maio de 2011, 
onde noticiava que, dos 50 grandes shoppings centers da cidade de São Paulo, só 
21 passaram por fiscalização de teste de ar e desses apenas 2 não apresentaram 
problemas.  
O Autor também argumenta que, pela matéria, na maioria dos estabelecimentos o 
sistema de climatização apresentou-se precário causando prejuízo à população que 
frequenta ou trabalha nestes locais, principalmente danos à saúde, ocasionando 
problemas respiratórios, proliferação de vírus e fungos, além de alergias.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE da propositura, apresentando 
SUBSTITUTIVO a fim de adequar o texto da proposta à melhor técnica de 
elaboração legislativa, pois a redação original atribui função a órgão específico do 
Poder Executivo, esbarrando no princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei, na forma do substitutivo apresentado 
pela CCJLP.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORÁVEL ao projeto de lei, 
na forma do substitutivo apresentado pela CCJLP.  
Tendo em vista que o projeto de lei visa à proteção da saúde da população, 
aumentando a fiscalização da qualidade do ar em locais fechados e de grande 
circulação e trabalho de pessoas, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à 
aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  08/08/2012  
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