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PARECER Nº 627/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 347/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Abou Anni acrescenta o art. 2°-B à 
Lei n° 10.154, de 07 de outubro de 1986, que dispõe sobre o transporte coletivo de escolares 
no âmbito do Município de São Paulo, a fim de autorizar a substituição imediata do condutor 
em casos de enfermidades, e dá outras providências. 

Nos termos do projeto, ficará assegurado ao transportador de escolares o direito de 
indicar um condutor substituto no caso de se tornar impossível prestar o serviço diretamente 
em razão de doença devidamente comprovada por laudo médico. Além disso, o projeto 
estabelece que a referida substituição se dê enquanto o condutor não for considerado apto e 
terá como condição o atendimento de todas as exigências para o transporte de escolares, além 
da imediata comunicação ao órgão fiscalizador competente. 

O autor aponta a conveniência e oportunidade da aprovação do projeto no fato da atual 
impossibilidade de substituição imediata do transportador escolar, situação que se aprovada, 
poderá aperfeiçoar a prestação do serviço do transporte de escolares. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de maio de 2018. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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