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PARECER Nº 1257/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0221/2012.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto (PSDB), dispõe sobre 
estacionamento em vagas reservadas para idoso em área regulamentada como 
“zona azul” no Município de São Paulo.  
De acordo com a propositura, todos os idosos, portadores do Cartão do Idoso, 
ficam autorizados a estacionar seus veículos nas vagas reservadas para o Idoso, 
em áreas regulamentadas como “zona azul”, pelo período de 2 (duas) horas 
ininterruptas, com dispensa do pagamento do preço correspondente.  
Depreende-se da justificativa do autor que em face rápido crescimento da 
população idosa, muito precisa ser feito, pois embora essa população tenha 
legalmente assegurada a atenção às suas demandas, na prática, as ações ainda se 
mostram tímidas, limitando-se a fatos isolados.  
O autor destaca ainda que a propositura está em consonância com o que preceitua 
o artigo 3º. da Lei Federal Nº. 10.741, de primeiro de outubro de dois mil e três - 
Estatuto do Idoso: “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária”.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade da propositura.  
Em face do exposto e considerando que a propositura pretende promover o 
adequado e digno tratamento as pessoas idosas, tornando mais acessível o 
estacionamento de veículos da população da 3ª. idade, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à 
aprovação do projeto  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 07/08/2013.  
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