
PUBLICADO DOC 19/05/2009, PÁG. 90 
 
 
 
PARECER Nº 1037/2008 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 857/2007. 
O projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Mara Gabrilli, dispõe sobre a 
obrigatoriedade das locadoras de carros a possuírem equipamentos de adaptação 
reversível ou fixa para veículos automáticos, e dá outras providências. 
O PL prevê um percentual mínimo 1% dos veículos da frota de cada locadora de carro 
com mecanismo de adaptação reversível ou fixa. Dispõe também sobre multa diária de 
R$ 1.000,00 para o estabelecimento que não tiver a frota conforme o disposto. 
O objetivo do PL é prover a Cidade com veículos adaptados para o atendimento de 
visitantes ou munícipes deficientes, a fim de que possam se locomover com 
independência. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, porém apresentou substitutivo para conferir melhor redação ao projeto (fls. 
06 a 08). 
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável (fls. 09). 
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, consideramos que 
o projeto merece prosperar, pois vai ao encontro de medidas adotadas em outras 
instâncias voltadas para um melhor atendimento em transportes às pessoas com 
deficiência. Tomamos como exemplo o fato de a Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, em junho deste ano, ter aprovado proposta que obriga auto-
escolas com no mínimo vinte veículos em sua frota a adaptar pelo menos um deles 
para aprendizes com deficiência física, nos quais deverão ser instalados comandos 
manuais de embreagem, freio e aceleração.  
Desde 2004, algumas locadoras de veículos já disponibilizam para o mercado nacional 
veículos totalmente adaptados para pessoas com deficiência, habilitadas para dirigir. 
Nos EUA e Canadá, esse serviço já está disponível desde 1965.  
No Município de São Paulo, a Lei nº 14.401, de 21/05/2007, instituiu a prestação de 
serviço de transporte individual, em táxis, de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida e foi regulamentada pelo decreto nº 48.695, de 05/09/2007. A Portaria nº 
115/08-SMT.GAB, publicada no DOC de 25/07/2008, fls. 23 e 24, trata dos critérios 
técnicos para a adaptação do táxi acessível, para o transporte de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
De acordo com as estatísticas do IBGE cerca de 24,5 milhões de pessoas, o 
equivalente a 14,5% da população do País, são portadores de algum tipo de deficiência 
física. As novas tecnologias permitem que pessoas possam conduzir um carro 
plenamente adaptado sem colocar sua vida em perigo. 
Portanto, sendo o projeto de interesse público, nosso parecer é favorável à 
propositura, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 03/09/2008. 
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