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PARECER Nº 521/2009 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO, IDOSO E MULHER SOBRE O PL Nº 445/2007.  
De autoria dos nobres vereadores Antonio Goulart e Mara Gabrilli, o PL 445/2007 
pretende permitir o trânsito em corredores e o estacionamento nas denominadas 
Zonas Azuis, dos veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, desde que 
portadores de cartão DEFIS, válido, expedido pela autoridade competente e 
visivelmente colocado no pára-brisa.  
A propositura é meritória e de relevante interesse para os portadores de necessidades 
especiais e mobilidade reduzida, razão pela qual deve ser apoiada e aprovada por 
todos quantos entendem que a acessibilidade é direito que deve ser preservado e 
garantido para que se propicie, com rigor, a inclusão de todos os cidadãos.  
No âmbito de análise desta Comissão, nada há que possa obstaculizar o 
prosseguimento da matéria, ao contrário, é de se defender toda e qualquer iniciativa 
legislativa que pretenda minimizar os efeitos negativos da urbe sobre os cidadãos 
portadores de necessidades especiais, cuja qualidade de vida deve prevalecer sobre o 
trânsito e o estacionamento de veículos na Cidade.  
Favorável, portanto, é o parecer, 17-06-09.  
Juliana Cardoso – PT - Presidente  
Cláudio Prado - PDT - Relator  
Sandra Tadeu – DEM  
Milton Ferreira - PPS  
Carlos Alberto Bezerra - PSDB  
Jamil Murad – PCdoB  
  
VOTO VENCIDO DA RELATORA NOEMI NONATO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
445/2007.  
A propositura dos nobres vereadores Goulart e Mara Gabrilli dispõe, no âmbito do 
Município de São Paulo, sobre o trânsito e o estacionamento de veículos de 
propriedade de deficientes físicos, nos locais que especifica, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade, apresentando, contudo, substitutivo, a fim de adaptar o texto à melhor 
técnica de elaboração legislativa (fls. 21 a 23).  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, entretanto, emitiu parecer contrário, argumentando que a proposta, no 
tocante à autorização de transitar nos corredores exclusivos de ônibus, descaracteriza 
o conceito primordial dos mesmos, que é aumentar a velocidade do tráfego dos ônibus. 
Em relação à isenção de pagamento por tempo indeterminado nas áreas de 
estacionamento rotativo “zona azul”, é alertado que o tempo de permanência 
indeterminado provocaria diminuição da oferta de vagas, além de causar a 
necessidade de controle para identificação dos veículos e a fiscalização contra fraudes.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao conteúdo que devemos analisar, entendemos 
que o PL está munido de preocupações extremamente pertinentes, contudo, os 
argumentos exarados pelo Executivo apresentam elementos técnicos que devem ser 
considerados. De um lado, a permissão para que carros com deficientes físicos utilizem 
os corredores de ônibus descaracterizaria a função dessas vias e poderia acarretar 
riscos de acidente. De outro, a ocupação da Zona Azul exigiria a mobilização de um 
aparato de fiscalização das licenças e um controle de possíveis fraudes na emissão de 
selos. Nestes termos, apesar de atender às necessidades de um segmento social 
relevante, o PL poderia desvirtuar os fundamentos sistêmicos da rede de trânsito da 



cidade e, sendo assim, os benefícios para uma parcela da população poderiam 
comprometer os resultados, já bastante restritos, para os usuários como um todo.  
Diante do exposto, esta Comissão reconhece o mérito da iniciativa, porém manifesta 
parecer contrário ao prosseguimento da propositura.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 17-06-09.  
Noemi Nonato - Relatora  
 


