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JUSTIFICATIVA - PL 0214/2015 
A presente alteração à Lei 13.697, de 22 de dezembro de 2003, do inciso IV, do artigo 

6º e inclusão do inciso V, tem por incentivo a verificação de áreas de moradia que mesmo não 
sendo distantes as escolas, diferença de aproximadamente 1,5 km, visando que as crianças 
também tenha a necessidade do Transporte Municipal Escolar Gratuito - TEG Vai e Volta. 

Considerando as regiões de problemas com acesso, havendo uma distância calculada 
de 1,5km, quanto ao perigo de percorrer tal distância, sendo perigoso percorrer um pequeno 
percurso, crianças que moram próximas de escola conforme análise de metragem de distância, 
mas entre sua residência e a Escola Municipal há Avenida ou Marginal, sem passarela próxima 
a escola ou próxima a sua residência, percorre um caminho maior que no planejamento e para 
essa travessia muitas vezes não possuem a segurança devida, estranho pode seguir e tentar 
corromper a criança não ir à escola, sofrendo abusos nesse trecho residência - escola - 
residência, a alteração da Lei visa evitar transtornos a sociedade. 

Essa modificação tem por auxiliar famílias que com mais de um filho em unidades 
escolares, sendo único responsável presente naquele mesmo período de estudo, pai ou mãe 
ou terceiro, precisa fazer um planejamento não tem garantia do município devido à distância 
limite atualmente na é dada como "maior distância de residência escola", esse gênero familiar 
na sociedade fica afetado. 

Amparado pela Constituição da República em seu art. 30, I e a Lei Orgânica do 
Município de São Paulo no seu art. 13, I qual determina ser competência do Município legislar 
sobre assuntos de interesse local, essa alteração de lei está diante da Competência. 

Conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, seus artigos 3ºe 4º, 
simultaneamente garante o direito fundamental inerente para a pessoa humana referência à 
facilidade do desenvolvimento social, assegurando o direito à educação. 

Há no artigo 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurada a 
garantia de atendimento de programas suplementares, como transporte. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio à aprovação dessa alteração no 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta. 
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