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PARECER Nº 233/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº342/2001  
Trata-se de projeto de lei Nº 342/2001, 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 serviços de transporte individual de passageiros 
em veículos de aluguel a taxímetro. 
O autor, na justificativa que acompanha a propositura esclarece que o objetivo é 
incentivar o turismo e a divulgação de informações turísticas na Cidade de São Paulo, 
a ser feita com o auxílio de motoristas de táxi, especialmente por aqueles que 
circulam em aeroportos, hotéis e outros locais de interesse turístico, eis que entram 
em contato com o público que chega à Cidade e, muitas vezes, não consegue orientar-
se facilmente para conhecer as atrações que a mesma oferece. 
Para tanto a propositura estabelece que, para a utilização de pontos privativos ou 
livres existentes num raio de 100 metros de hotéis, aeroportos, e outros locais 
considerados de interesse turístico pela Prefeitura, a expedição de Alvará de 
Estacionamento ficará condicionada à comprovação de realização de curso, ministrado 
pela Prefeitura ou por ela reconhecido, pelo condutor do táxi, que o habilite a veicular 
informações turísticas sobre a Cidade de São Paulo 
O veículo cujo condutor estiver habilitado na forma proposta, receberá um selo que 
deverá ser colocado no parabrisa.  
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer Nº 791/2001 manifestou-se pela 
legalidade da propositura que está amparada, no que se refere à competência 
legislativa, nos artigos 13, inciso I e 37, "caput" da Lei Orgânica do Município. 
Considerando que a proposta objetiva incentivar o turismo e a divulgação de 
informações turísticas na Cidade de São Paulo, não só aos turistas, mas também aos 
paulistanos, vez que até mesmo nossa população desconhece o patrimônio histórico 
do Município, a iniciativa de sua propositura é meritória. 
Pelo exposto não existem óbices à proposta, razão pela qual a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua 
aprovação. 
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