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A propositura em tela tem por escopo alterar e acrescer dispositivos na Lei nº. 7.329, 

de 11 de julho de 1969, a qual estabelece normas para a execução de serviço de transporte 
individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, e dá outras providências. 

O objetivo das alterações apresentadas é aperfeiçoar a prestação do serviço de 
transporte individual de passageiro em veículos de aluguel a taxímetro, através da exigência de 
que os condutores de tais veículos submetam se, periodicamente, a curso de atualização para 
o aprimoramento da atividade. 

A saber, o curso de atualização é um diferencial para o profissional no mercado de 
trabalho. A velocidade das mudanças, a famosa globalização e o desenvolvimento tecnológico 
transformam incessantemente o ambiente de trabalho, de forma que hoje não há dúvidas de 
que "estudo" e "formação" não são apenas uma etapa da vida, mas uma constante ao longo de 
toda a carreira. Assim, a atualização profissional deixou de ser uma opção para ser também 
uma condição e uma necessidade dentro do exercício da profissão. 

Tenham-se presentes que a resolução 168 do CONTRAN que, em suma, estabelece 
normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores, os cursos 
de formação, especializados, atualização e dá outras providências, exige a submissão dos 
condutores do transporte de emergência, de produtos perigosos, de escolares e do transporte 
coletivo em curso de atualização a ser concluído a cada 05 (cinco) anos. Outrossim, verdade 
seja que apenas o taxista não é obrigado a se atualizar profissionalmente. 

Destarte, a matéria encontra-se no âmbito da competência municipal de legislar sobre 
assuntos de interesse local, "ex vi", do artigo 13, I da Lei Orgânica do Município, e de iniciativa 
legislativa da Câmara Municipal, conforme disposto no caput do art. 37 do mesmo Diploma 
Legal. 

Posto assim e considerando a relevância e importância do presente projeto, pleiteia-se 
aos nobres Pares a sua aprovação, a fim de propiciar maior qualidade e segurança ao serviço 
de táxi. Por ser medida que se impõe! 
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