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PARECER Nº 208/2001 DA COMISSÃO TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0171/2000. 
De iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, a presente propositura objetiva isentar do pagamento de 
tarifas no sistema de transporte coletivo municipal, os escoteiros e as bandeirantes, desde que 
devidamente uniformizados e identificados, pelo espírito de coletividade e pelo desprendimento que 
norteiam suas condutas como seres humanos e em suas atividades. 
Para a participação nesses movimentos, é obrigatório a esses jovens o desempenho escolar satisfatório, e 
desde que tenham a carteira de estudante é garantido o passe escolar com redução de 50% (cinqüenta por 
cento), de modo que no período letivo não teríamos grandes prejuízos às empresas que integram o sistema 
municipal de transporte coletivo, pois a isenção só ocorrerá, se utilizarem, quando devidamente 
uniformizados e identificados, geralmente nos fins de semana e feriados. 
Louve-se aos adultos que dão continuidade ao movimento, capazes de imortalizar os ideais e transmitir 
aos jovens o exemplo de suas vidas, e que também ficam disponíveis nos feriados e finais de semanas, de 
modo que, muitas vezes, não se utilizam dos transportes coletivos, razão pela qual não irão ferir o 
equilíbrio financeiro-econômico das concessionárias. 
Diante do exposto, favorável é nosso parecer. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 26/04/01. 
Antonio Carlos Rodrigues - Presidente 
Dalton Silvano - Relator 
Goulart 
Mário Dias 
 
RETIFICAÇÃO 
Na publicação havida no DOM de 01/05/2001, página 32, coluna 1ª, referente ao Parecer nº 208/2001 da 
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, sobre o PL nº 171/2000, acrescente-se o que 
segue: 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0171/2000. 
De iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, a presente propositura objetiva isentar do pagamento de 
tarifas no sistema de transporte coletivo municipal, os escoteiros e as bandeirantes, desde que 
devidamente uniformizados e identificados. 
Em análise aos motivos da elaboração da presente propositura, não resta dúvida quanto ao benefício que 
este projeto trará aos jovens escoteiros ou bandeirantes. Entretanto, a concessão da isenção de passagem 
certamente ferirá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão celebrado entre o 
Município e empresas de transporte coletivo, alterando assim o que foi estabelecido no processo de 
licitação. 
Também é importante ressaltar, que para um jovem tornar-se escoteiro ou bandeirante, necessário é que o 
mesmo esteja freqüentando a escola, o que já lhe permite direito de adquirir passagens com preços 
reduzidos. 
Diante do exposto, contrário é nosso parecer. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, 19/04/01. 
Antonio Carlos Rodrigues - Presidente - contrário 
Vicente Cândido - Relator 
Dalton Silvano - contrário 
Goulart - contrário 
Havanir Nimtz - contrário 
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