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PARECER 1439/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 79/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, altera e acresce 
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. 

De acordo com a propositura, os condutores de táxis submeter-se-ão periodicamente a 
curso de atualização, a ser realizado no prazo da renovação do Cadastro Municipal de 
Condutores de Táxis, sob pena de revogação ou não renovação do Termo de Permissão e 
Alvará de Estacionamento. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que o objetivo da propositura é aperfeiçoar a 
prestação do serviço de táxi, através da exigência de que os condutores de tais veículos 
submetam-se, periodicamente, a curso de atualização para o aprimoramento da atividade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o projeto à 
melhor técnica de elaboração legislativa e também para evitar violação ao princípio da 
independência e harmonia entre os poderes, já que não pode ser atribuída ao Executivo a 
obrigação de ministar o curso de que trata o projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO DA CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 26 de agosto de 2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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