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PARECER Nº 1764/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 40/2012.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 40/2012, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, 
que “acresce o parágrafo único ao artigo 51 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 
1969 e o inciso XI ao art. 9° da Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, criando 
o treinamento bienal de operadores de transporte coletivo e dá outras 
providências”. A iniciativa visa instituir a promoção de cursos de reciclagem para 
motoristas do transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro “Táxi” 
e transporte coletivo urbano de passageiros “Ônibus”, a serem administrados 
periodicamente, a fim de incrementar as garantias de um melhor relacionamento e 
harmonia entre os condutores deste sistema; passageiros; pedestres; ciclistas e 
outros motoristas. O artigo 51 da Lei Municipal N° 7.329/1969 (referente a normas 
para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de 
aluguel a taxímetro), trata do Curso Especial de Treinamento e Orientação, que se 
aplica, entre outras circunstâncias, a “propiciar aos condutores perfeito 
atendimento e observância das normas de trânsito (...) conhecimentos sobre 
prevenção de acidentes, (...), prncípios de relações humanas, de cortesia (...)”. 
Desse modo, o referido parágrafo acrescentado pela iniciativa, estabelece que em 
seu conteúdo programático, haja uma disciplina que possibilite a melhoria do 
relacionamento e harmonia no trânsito entre pedestres, ciclistas, passageiros e 
outros motoristas, a ser ministrado periodicamente visando a reciclagem bienal dos 
participantes. O artigo 9° e incisos da Lei Municipal N° 13.241/2001 (referente à 
organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
na Cidade de São Paulo), faz menção às obrigações que deverão ser atendidas 
pelos operadores que prestarem o serviço delegado, no sentido que o façam de 
forma adequada “à plena satisfação dos usuários” e ao que está estabelecido nas 
referidas normas. Destarte, a iniciativa acresce ao referido artigo, o inciso XI, 
propondo que este tipo de serviço promova a “capacitação e treinamento de seus 
operadores, motoristas, através de cursos periódicos com reciclagem bienal 
propiciando o treinamento, cujo conteúdo programático aborde o perfeito 
conhecimento, entendimento e observância das leis e normas de trânsito, bem 
como dos conhecimentos sobre prevenção de acidentes, socorros de emergência, 
higiene, princípios de relações humanas, cordialidade e urbanidade no trânsito com 
outros motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, responsabilidade civil e o 
Código do Consumidor, para um melhor relacionamento e harmonia no trânsito 
com pedestres, ciclistas, motociclistas passageiros e outros motoristas”. Conforme 
a visão do nobre Autor, a iniciativa é justificada porque busca contribuir com a 
qualificação e aprimoramento dos profissionais do transporte público, buscando 
também melhorar a qualidade e o conforto dos usuários destes serviços. A 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto nos termos do SUBSTITUTIVO 
que elaborou, considerando o conflito de competências apontado, uma vez que a 
exigência de cursos aos motoristas de transporte coletivo urbano, é matéria 
privativa do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente elaborou parecer FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto nos termos do SUBSTITUTIVO aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. Ante os fatos apontados e considerando que a 
iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de Administração Pública é 
favorável ao projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO da Comissão de Constituição 
Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 07.11.2012.  
Alfredinho Cavalcante – PT – Presidente  
José Ferreira Zelão – PT- Relator  
Gilson Barreto – PSDB  
Noemi Nonato – PSB  
Agnaldo Timóteo – PR  


