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PARECER Nº 999/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  215/11  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, concede isenção 
no pagamento da tarifa relativa a prestação do serviço de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município, aos motoristas, cobradores, funcionários da 
manutenção, fiscalização e administração, que já se encontram aposentados ou 
ostentem, até a aposentadoria, a condição de empregados vinculados ao sistema 
estrutural ou local.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se recompensar os trabalhadores 
mencionados, que têm seu poder de compra reduzido em comparação ao que 
recebiam antes da aposentadoria.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer 
pela legalidade da iniciativa.  
No âmbito da competência desta Comissão, argumentamos que qualquer isenção 
de tarifa no sistema de transporte público terá, necessariamente, que ser 
sustentada por: um aumento no valor da tarifa cobrada dos demais passageiros; 
um aumento do valor do subsídio que a Prefeitura paga ao sistema; ou uma 
redução de custos do sistema, com reflexos nos rendimentos dos trabalhadores, no 
lucro dos empresários e na qualidade do serviço prestado.  
Entendemos que a propositura em tela, ao estabelecer a isenção da tarifa aos 
trabalhadores, em atividade e aposentados, no âmbito do sistema de transporte 
coletivo público de passageiros no Município, não é justificável, pois não leva em 
conta os demais trabalhadores de outros setores da atividade econômica do 
Município. O projeto em tela também não leva em conta a situação dos demais 
aposentados, que também sofrem achatamento dos seus rendimentos em 
decorrência da política previdenciária em vigor.  
Contrário, pelo exposto, o parecer.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  27/06/12  
Antonio Carlos Rodrigues (PR) - Presidente  
Aurélio Nomura (PSDB) – Relator  
David Soares (PSD)  
Ricardo Teixeira (PV) – Contrario  
Senival Moura (PT)  
 


