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O presente projeto de lei visa revogar a Lei nº. 15.896, de 08 de novembro de 
2013, que proíbe a colocação de películas (insulfilm) nos vidros dos veículos 
destinados ao transporte escolar no Município de São Paulo, e da outras 
providências, a fim de atender a mais uma das reivindicações desta categoria.  
A Lei em exame, de autoria da Nobre Vereadora Noemi Nonato, pretende proibir a 
colocação de películas (insulfilm) nos vidros dos veículos destinados ao transporte 
escolar no Município, a fim de que a transparência dos vidros seja total. Nesse 
prisma, para os infratores há previsão de multa na monta de R$ 500,00, dobrada 
no caso de reincidência e atualizada anualmente pelo ICPA-IBGE acumulado no 
exercício anterior, além da suspensão do certificado de registro e vedação à 
participação em concorrência pública.  
Pois bem. Consta da “mens legis” o escopo de proporcionar maior segurança aos 
passageiros, seja visando coibir atos de violência contra as crianças e adolescentes, 
seja a fim de facilitar os atos de fiscalização quanto a utilização dos dispositivos de 
segurança.  
Nobres Vereadores! Será que não é crível que os argumentos que justificam a 
norma estão na contramão do que diuturnamente acontece. Nesse prisma, verdade 
seja que as pessoas instalam as películas em seus veículos para se protegerem dos 
atos de violência.  
Por conseguinte, vale lembrar que as áreas envidraçadas dos veículos, em geral, 
estão autorizadas a possuir insulfilm, devendo, apenas, se ater ao nível de 
transparência preconizado pela Resolução 254/2007 do CONTRAN. Destarte, vale 
ponderar que se o próprio CONTRAN admite um nível de transmitância luminosa 
que atenda aos ditames de segurança no ato de dirigir, não subsiste razão para o 
Município, sob o pretexto de se garantir maior segurança, retirar dos 
transportadores de escolares esse direito que hoje é assegurado a todos os 
condutores.  
Ademais, urge sopesar que o preceito sancionador da Lei 15.896/13 afronta o 
Princípio Constitucional da Proporcionalidade, eis que não é razoável suspender a 
autorização para trabalhar de um profissional, assim como proibi-lo de licitar, tão 
só por inobserar, no período de 12 meses, a vedação do uso de insulfilm nos 
veículo do transporte de escolares.  
Diante do exposto e confiante na mais elevada sapiência dos Vereadores 
pertencentes a esta Egrégia Casa Legislativa, solicito aos nobres pares que 
aprovem esta proposta. Por ser medida que se impõe!  
 


