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PARECER Nº 791/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 342/01. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
acrescentar o artigo 31-A à lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, que estabelece normas 
para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel 
à taxímetro. 
A presente propositura condiciona a expedição do Alvará de Estacionamento para os 
pontos existentes num raio de 100 m de hotéis, aeroportos e outros locais, à 
comprovação de realização de curso, que será ministrado pela Prefeitura ou por ela 
reconhecido, pelo condutor do táxi, que o habilite a veicular informações turísticas sobre 
a Cidade. 
A iniciativa vem ao encontro dos anseios dos munícipes, segundo justifica o nobre autor, 
e tem por objetivo incentivar o turismo e a divulgação de informações turísticas na 
Cidade de São Paulo, uma vez que até mesmo nossa população desconhece o patrimônio 
histórico rido de nosso Município, contribuindo o projeto no sentido de favorecer não só o 
turista, mas também aos paulistanos, com o conhecimento de sua própria Cidade. 
A propositura se insere entre aquelas que versam sobre matéria de competência do 
Município, de acordo com os arts. 179, inciso IV e 164, ambos da Lei Orgânica do 
Município: 
"Art. 179 - Ao Município compete organizar, prover, controlar e fiscalizar: 
... 
III - o serviço de táxis e lotações, fixando a respectiva tarifa." 
"Art. 164 - O Município promoverá o turismo como fator de desenvolvimento econômico." 
E, por sua peculiaridade e interesse local, está amparada no que se refere à competência 
legislativa, nos artigos 13, Inc. I e 37, "caput" também da Lei Orgânica do Município. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 21/08/01. 
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