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PARECER Nº 1498/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0108/2012.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Prado (PDT), dispõe sobre 
mapeamento nas políticas de geração de empregos, com foco na mobilidade urbana 
no município de São Paulo, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, as políticas públicas voltadas para a geração de 
empregos e exercício da atividade econômica no município de São Paulo deverão 
ser formuladas com observância da mobilidade urbana.  
As políticas de planejamento e desenvolvimento urbano, observados os artigos 143, 
144 e 146 da Lei Orgânica do Município, deverão contemplar as peculiaridades 
locais e setoriais, atentando, inclusive, para a questão da mobilidade urbana, 
disponibilidade e utilização dos meios de transporte urbano, estabelece ainda que o 
trabalhador será estimulado a desenvolver suas atividades profissionais na região 
de sua moradia.  
Depreendemos da justificativa do autor que a propositura visa equacionar duas das 
grandes questões municipais:a mobilidade urbana e a geração de empregos. Nessa 
linha, pretende-se criar um mapeamento nas políticas de geração de empregos com 
foco na mobilidade urbana, no município de São Paulo com amparo nos artigos 
143, 144 e 146 da Lei Orgânica do Município.  
Assim, o Poder Público, por meio de seus órgãos descentralizados, deverá implantar 
e promover um sistema de informações relativas aos empregos disponíveis em 
cada região administrativa da cidade, bem como proporcionar a melhoria das 
condições de mobilidade dos trabalhadores.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade do projeto.  
A Digníssima Comissão Administração Pública, tendo em vista o relevante interesse 
público, manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei.  
Em face do exposto e considerando que o projeto se propõe coadunar a política de 
geração e divulgação de empregos  com melhores condições de mobilidade urbana 
para os trabalhadores no Município de São Paulo, 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 19/09/2012.  
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