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PARECER Nº 2385/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 738/2013. 
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, dispõe sobre a 

obrigatoriedade na Cidade de São Paulo dos postos de abastecimento com gás natural veicular 
- GNV - somente efetuarem a operação de abastecimento em veículos sem passageiros e que 
estejam identificados com o "SELO GNV INMETRO" e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
Legalidade com apresentação de Substitutivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e meio ambiente posicionou-se 
Favorável com apresentação de Substitutivo. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia posicionou-se Favoravelmente à propositura nos termos do Substitutivo 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, a presente 
propositura tem por intuito regulamentar o abastecimento de veículos rodoviários automotores 
com sistema de gás natural veicular instalado para GNV é acrescentar maior segurança aos 
passageiros e observar as normas estabelecidas pela Portaria de nº 122, de 21 de junho de 
2002, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que estabelece a 
obrigatoriedade de uso do Selo Gás Natural Veicular, do INMETRO, com validade de 01 (um) 
ano, sendo substituído a cada inspeção periódica de segurança veicular, executada por 
entidade credenciada pelo INMETRO. 

Além de promover uma maior segurança aos passageiros, o mérito do projeto desta 
natureza consiste numa possibilidade de controle e de rastreabilidade da frota de veículos 
automotores com sistema GNV instalado. 

Pelos motivos expostos, Favorável nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa é o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 16/12/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2015, p. 259 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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