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PARECER Nº 793/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO 
PROJETO DE LEI Nº 334/12. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que dispõe sobre 
a isenção do pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano de passageiros do Município de 
São Paulo aos policiais militares reformados, e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se promover uma medida de justiça aos 
integrantes da reserva da valorosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que são 
responsáveis pela segurança pública de nosso País, todavia quando são reformados recebem 
como recompensa um achatamento em seus subsídios, em decorrência de uma política 
previdenciária que jamais chega a recompor o poder de compra que tinham no momento da 
aposentação. 

Com efeito, também é objetivo da propositura minorar o sofrimento desses heróis 
veteranos da lei e da ordem, reconhecendo-lhes o direito a isenção no pagamento da tarifa do 
transporte coletivo urbano de passageiros da Capital. 

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que a Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa apresentou parecer pela legalidade da iniciativa. Por sua vez, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente se posicionou contrária fundada 
no equivocado argumento de que a recente Lei 15.912/2013 já alcançaria os objetivos da 
proposta em debate, contudo quem conhece o cotidiano dos Milicianos sabe que muitos são 
reformados ou vão para a reserva anos antes de completar os 60 anos. 

Em razão do arguido, é de mister propor o presente voto em separado, a fim de que, 
após a apreciação, a Comissão de Administração Pública, vislumbrando que o projeto é 
relevante ao interesse público, delibere FAVORÁVEL à sua aprovação, todavia na forma do 
substitutivo abaixo proposto. 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO 
DE LEI 01-00334/2012. 

Dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano de 
passageiros do Município de São Paulo aos policiais militares da reserva e reformados, e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° Conceder-se-á isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo urbano de 
passageiros do município aos integrantes da reserva e reformados da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. 

Parágrafo único. A gratuidade disposta no caput deste artigo será concedida após a 
apresentação da carteira funcional em sua via original ao motorista, a fim de que seja 
franqueada a saída do beneficiário pela porta dianteira do veículo. 

Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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Sala da Comissão de Administração Pública, em 11/06/2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Coronel Camilo (PSD) - autor do voto 

Donato (PT) 

Gilson Barreto (PSDB) 

Pr. Edemilson Chaves (PP) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


