
PUBLICADO DOC 13/12/2012, PÁG 86 
 
 
 
PARECER Nº 1930/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 011/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart, Mara Gabrilli, 
Marta Costa e Floriano Pesaro, estabelece que o Poder Público, na implantação dos 
abrigos e pontos de parada que integram o Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros na Cidade de São Paulo, pautar-se-á pela máxima eficiência e 
clareza nas informações relativas a cada uma das linhas.  
O projeto em tela estabelece que a orientação dos usuários do sistema será 
realizada no tocante a:  
I - nomes, números e categoria das linhas;  
II - intervalos, frequência e integração de linhas e modais;  
III - a origem e o destino;  
IV - principais artérias percorridas no itinerário;  
V - outras informações sobre o serviço de transportes, o local da parada e seu 
entorno.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se propiciar melhoria na qualidade do 
serviço prestado aos usuários do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no Município.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo à iniciativa, visando suprimir de seu texto a autorização para o Poder 
Público firmar parcerias ou convênios, matéria que constitui vício de iniciativa, além 
de incorporar a possibilidade de incorporação gradual de tecnologia específica para 
o auxílio ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência visual, desde que 
seja compatível com as características do sistema viário da cidade, sugestão feita 
pela nobre Vereadora Mara Gabrilli, uma das autoras do projeto em tela.  
Em vista do exposto, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do 
SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 12/12/2012  
Aurélio Nomura (PSDB)  
David Soares (PSD)  
Oliveira (PSD)  
Senival Moura (PT) – Relator  
Ushitaro Kamia (PSD)  
 


