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PARECER CONJUNTO N° 1758/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 822/2013. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que visa revogar 

a Lei Municipal nº 15.896, de 08 de novembro de 2013, a qual dispõe sobre a proibição de uso 
de película nos vidros do transporte público de passageiros nos transportes escolares público e 
privado no Município de São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade na forma de substitutivo. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, emitiu parecer favorável na forma do substitutivo apresentado pela CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar. Constata-se frequentemente que o uso de 
película protetora, popularmente conhecida como "insufilm", no transporte escolar público 
acaba contribuindo não apenas para a proteção dos passageiros em relação à criminalidade, 
mas também funciona como importante mecanismo de combate à radiação solar. Diante do 
exposto, favorável é o parecer na forma do substitutivo de CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. 

Favorável, portanto, é o parecer nos termos do substitutivo de CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, em 07.10.2015. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Reis - PT 

Eliseu Gabriel - PSB 

Ushitaro Kamia - PSD 

Quito Formiga - PR 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto - PSD 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ota - PROS 

Ricardo Nunes - PMDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2015, p. 166 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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