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PARECER Nº 1942/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0040/2012. 
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena (PT), acresce o parágrafo 
único ao artigo 51 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969 e o inciso XI ao art. 90 da 
Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, criando o treinamento bienal de 
operadores de transporte coletivo e para os condutores de veículos de aluguel a 
taxímetro. 
De acordo com a propositura, fica acrescida à legislação que disciplina a matéria a 
obrigatoriedade da aplicação de cursos de reciclagem bienal para taxistas, motoristas, 
cobradores e todos operadores de transporte coletivo na cidade devendo abranger no 
conteúdo programático disciplina que possibilite a melhoria do relacionamento e 
harmonia no trânsito entre pedestres, ciclistas, passageiros e outros motoristas. 
Depreende-se da justificativa do autor que a propositura busca contribuir com a 
qualificação e aprimoramento dos profissionais de transporte público, de forma que 
cursos periódicos de reciclagem reforcem as noções de direção defensiva, segurança 
no trânsito, cidadania e ética, além de um olhar sobre o papel social do motorista. A 
medida contribuirá para um transporte público mais seguro, mais qualidade e conforto 
para os usuários e aumento da confiabilidade no sistema de transporte. 
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se 
pela legalidade e constitucionalidade do projeto, nos moldes de seu substitutivo em 
que estabelece a exigência apenas para os serviços de taxi, introduzido as mudanças 
apenas na Lei 7329/69 e especificando a penalidade pelo seu descumprimento, não 
contemplando as novas medidas para os operadores do sistema de transporte coletivo 
público, ficando, desta forma, excluídas as alterações na Lei 13241/01, por entender 
que fere o princípio constitucional da separação dos poderes, por tratar de matéria 
privativa do Chefe do Executivo. 
A Digníssima Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou-
se favoravelmente ao projeto nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 
A Digníssima Comissão de Administração Pública, tendo em vista o relevante interesse 
público, emitiu parecer favorável à aprovação da proposta, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Em face do exposto e considerando que a medida irá contribuir para a melhoria dos 
serviços de táxi no Município de São Paulo, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do 
projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 12/12/2012 
Aurélio Nomura (PSDB) 
David Soares (PSD) 
Oliveira (PSD) – Relator 
Senival Moura (PT) 
Ushitaro Kamia (PSD) 


