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PARECER Nº 1078/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0247/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador José Américo, que dispõe 
sobre a fixação de mapa contendo as ruas do entorno dos pontos de ônibus das 
principais ruas e avenidas do Município de São Paulo. 
Cumpre observar inicialmente que a proposta não interfere com as linhas do sistema 
público de transporte coletivo, mas apenas visa dar maior publicidade do itinerário dos 
ônibus oferecidos à população com a finalidade de facilitar e agilizar a sua utilização. 
Vê-se assim que o projeto não  dispõe sobre a prestação do serviço público de 
transporte coletivo nem com a relação contratual firmada entre o Executivo (Poder 
Concedente) e o agente delegado  encarregado da prestação do serviço público 
(Concessionário), razão pela qual nada obsta o seu prosseguimento sob o ponto de 
vista legal.  
A propositura encontra fundamento no art. 170, inciso V, da Constituição Federal que 
erigiu como princípio da ordem econômica a defesa do consumidor e a Lei Federal n? 
8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, 
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no 
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-
estar do consumidor, baixando as regras que se fizerem necessárias (art. 55, 
parágrafo 1o). 
Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara Municipal, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica.  
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
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