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PARECER Nº 1429/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 040/12.  
De autoria do nobre Vereador Chico Macena, o presente projeto de lei 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 dá outras providências.  
A proposta exige a realização de cursos com periodicidade bienal para os 
motoristas responsáveis pelo transporte individual e coletivo de passageiros da 
cidade de São Paulo, a fim de melhorar o relacionamento e a harmonia no trânsito 
entre pedestres, ciclistas, passageiros e outros motoristas.  
Em sua justificativa, o autor, discorre sobre a desgastante rotina de trabalho dos 
profissionais de transporte coletivo, do aumento de acidentes ocorridos envolvendo 
ônibus e da necessidade de instituir cursos de reciclagem para profissionais de 
transporte coletivo, administrados bianualmente, por meio de treinamentos que 
garantam um melhor relacionamento e harmonia com pedestres, ciclistas, 
passageiros e outros motoristas.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela  
legalidade da proposição, conforme Parecer nº 722/12, na forma de substitutivo, 
com intuito de excluir do texto da proposição à exigência de cursos aos motoristas 
de transporte coletivo urbano de passageiros, por entender que tal matéria, além 
de ferir o disposto da Lei Orgânica do Município, fere o princípio constitucional da 
separação de poderes por invadir seara privativa do Poder Executivo.  
A proposta visa contribuir com a qualificação e aprimoramento dos profissionais que 
transportam passageiros, seja de forma individual ou coletiva, oferecendo cursos 
periódicos, cujo conteúdo programático aborde o perfeito conhecimento, 
entendimento e observância das leis e normas de trânsito, bem como dos 
conhecimentos sobre prevenção de acidentes, socorros de emergência, higiene, 
princípios de relações humanas, cordialidade e urbanidade no trânsito com outros 
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, responsabilidade civil e o Código do 
Consumidor, para um melhor relacionamento e harmonia no trânsito com 
pedestres, ciclistas, motociclistas passageiros e outros motoristas.  
Face o exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente a proposição, nos termos do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
05/09/2012.  
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