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PARECER N º 1752/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 265/2017 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que "disciplina o 
envio de informações atinente ao Transporte Escolar Gratuito para a Comissão Permanente e 
competente da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "a proposta visa facilitar 
o acesso da Câmara Municipal de São Paulo e de Munícipes aos dados para a execução do 
transporte escolar gratuito, a fim de possibilitar maior fiscalização e controle para a melhora na 
qualidade do serviço." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Nos termos do projeto, por meio de seus órgãos competentes, o Executivo deverá 
enviar semestralmente à Comissão Permanente da Câmara Municipal de São Paulo, cuja 
competência seja a área de transporte, relatório com dados mensais relativos ao sistema de 
Transporte Escolar Gratuito. 

Ainda de acordo com a propositura, quando da chegada do relatório à referida 
Comissão, esta deverá, para analisar os dados obtidos, realizar Audiência Pública. 

Ante o exposto, cientes de que a transparência pública é um dos princípios basilares do 
Estado Democrático e de que qualquer tipo de medida tendente a fortalecê-la é sempre muito 
bem vida, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 29 de novembro de 2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/11/2017, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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