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PARECER Nº 2451/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 475/13  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, “altera a Lei nº 
13.207, de 09 de novembro de 2001, para dispor expressamente que a atribuição 
da orientação e auxílio aos usuários dos ônibus que integram o sistema do 
transporte coletivo do Município compete ao cobrador de tarifa, e dá outras 
providências.” A referida Lei dispôs sobre a orientação e o auxílio ao usuário dos 
ônibus que integram o Sistema de Transporte Coletivo do Município, além de outras 
providências.  
Nesse sentido, estabelece a iniciativa que ficará acrescido o parágrafo único ao 
artigo 1º, da Lei nº 13.207, de 09 de novembro de 2001, que passará a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 1º Os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do Município de 
São Paulo deverão ter, no mínimo, um funcionário, além do motorista, para fins de 
orientação e auxílio ao usuário, além da cobrança da passagem quando for o caso.”  
“Parágrafo único. O funcionário aludido no caput deste artigo se trata do cobrador 
de tarifa”  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a propositura tem por objetivo 
assegurar o emprego de milhares pais de família, ora cobradores do transporte 
coletivo, frente aos rumores da extinção da categoria em razão da instalação do 
aparelho validador do bilhete único na Cidade de São Paulo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 06 de novembro  de 2013.  
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