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PARECER Nº 172/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0475/2013. 
O presente de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni (PV), 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. 

De acordo com a propositura, 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 - (Cobrador). 

Depreende-se da justificativa do autor que a propositura visa acrescentar dispositivo na 
lei nº 13.207, de 09 de novembro 2001, para aclarar que compete ao cobrador de tarifa a 
função prevista de orientação e auxílio aos usuários dos ônibus que integram o sistema de 
transporte coletivo do Município. 

A Lei 13.207, de 09 de novembro de 2001, preconiza que 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. 

Ressalta ainda que categoria de empregados reivindica maior clareza no texto legal 
para que conste expressamente que o funcionário aludido se trata do cobrador de tarifa. 

Em face do exposto e considerando a iniciativa está em consonância com os 
adequados serviços de transportes oferecidos a população paulistana, somos FAVORÁVEIS à 
aprovação do projeto. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 25/02/2015 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/02/2015, p. 80 
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