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JUSTIFICATIVA 

 
 

A presente propositura tem por finalidade atender a uma reivindicação da categoria dos 
taxistas, que assim se manifesta: 

 
"O motorista de táxi em São Paulo passa pelos piores momentos de sua vida 

profissional. O que ganha diariamente com seu trabalho mal dá para o sustendo de sua família e 
assumir as despesas com o seu carro. A concorrência acirrada em torno desta categoria tem 
deixado cada vez mais difícil a situação desses trabalhadores. 

 
O passageiro do táxi tem sido disputado com carros clandestinos, particulares, lotação, 

serviço de motos e tantos outros meios de transportes que têm provocado grande redução no 
faturamento diário do taxista. Trata-se de uma categoria trabalhadora que não tem nenhuma 
garantia a não ser o seu próprio veículo que, muitas vezes, ainda estão alienados à financeira. 

 
Quantas famílias vivem em situação difícil devido ao seu baixo faturamento? Seu único 

bem é o táxi. São muitas as viúvas que, ao lado de seus filhos, passam necessidade porque o 
único bem deixado é proibido por hora de ser repassado para um outro taxista, que é a 
transferência de alvará condicionada ao ponto. 

 
Esse direito é assegurado em todo o tipo de negócio, não tem por que o titular do serviço 

de táxi ser impedido de passar os seus direitos para um outro, até porque é uma forma de 
melhorar esse meio de transporte individual de passageiro, que é o táxi. 

 
Portanto, para que todos tenham esse direito assegurado, é necessário alterar a Lei n° 

7.329, de 11 de junho de 1969, em alguns de seus artigos e parágrafos. Lei essa totalmente 
obsoleta, que várias vezes já foi alterada. O direito em transferir o alvará condicionado ao ponto 
vinha sendo autorizado por atos de secretários de Transportes, um autoriza e outro desautoriza. 

 
Até maio do ano 2002, essa transferência era autorizada cumprindo decreto por atos de 

secretários. Queremos que essa categoria profissional taxista, tão sofrida, tenha essa garantia em 
lei, afinal, o seu único bem em vida é o direito de trabalhar na praça. 

 
Na atual crise em que vivemos, o taxista não pega mais um passageiro pelas ruas. O 

atendimento só é feito através de ponto, pelo uso de telefone, ou pelo sistema de rádio. Portanto, 
não justifica a Prefeitura emitir um alvará com ponto livre Categoria Comum sem que o mesmo 
exista em algum lugar dentro do município. 

 
Por esse motivo, a única condição de trabalho justa para os taxistas é ponto de 

estacionamento que, depois de implantado, ganha benfeitorias como telefone, cobertura etc, 
despesas pagas entre eles. Daí, os permissionários se reúnem para divulgar aos passageiros da 
região, atraindo clientela, para garantir o seu sustento, de sua família e veículo. 

 
Na mudança da lei, estamos exigindo uma carência mínima de 12 meses para as 

transferências de alvará condicionadas ao ponto de estacionamento. Durante esse período o 
condutor não pode passar seu direito a um outro, exceto em casos de morte e invalidez. 

 



Para transferir o alvará condicionado ao ponto, é necessário que a parte interessada 
esteja contribuindo com o INSS, como autônomo, sendo mais uma garantia para a sua família e 
melhora da receita da Previdência, que por ora passa por crise, como é do conhecimento de todo 
o povo brasileiro, já que grande parte não contribui. 

 
Várias outras introduções estão contidas na alteração, da lei 7329 de 11 de julho de 

1969. Por tanto precisamos do apoio de todos os vereadores no sentido de garantir esse direito a 
essa categoria trabalhadora, que arisca diariamente sua vida para atender o passageiro. Muitos 
profissionais têm sido assassinados quando pega passageiro pelas ruas, como é do conhecimento 
dos senhores vereadores. Nenhuma garantia essa categoria tem, seu décimo terceiro, férias e 
fundo de garantia, tem de sair do seu próprio ponto, proventos do atendimento aos passageiros". 

 
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos meus nobres Pares para a sua 

aprovação. 


