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PARECER Nº 396/2018 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 265/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Abou Anni, disciplina o envio de 

informações atinentes ao Transporte Escolar Gratuito para a Comissão Permanente e 
competente da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, Poder Executivo encaminhara à Câmara Municipal 
relatório semestral com dados mensais relativos ao Sistema de Transporte Escolar Gratuito 
contendo as seguintes informações: 

I- o número de alunos cadastrados no sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

II- o número de alunos transportados no sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

III- os valores pagos por cada aluno transportado, em cada subcategoria utilizada; 

IV- os dados sobre o funcionamento geral do sistema, contendo o número de veículos 
credenciados, a quilometragem percorrida e possíveis autuações às pessoas físicas e às 
empresas contratadas, por motivo de falha ou irregularidade; 

V- os valores devidos às pessoas físicas e às empresas contratadas pelo sistema de 
Transporte Escolar Gratuito, com justificativa embasada nos dados coletados; 

VI- os valores gastos para a manutenção do sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

VII- a planilha de cálculo utilizada pelo Executivo com as estimativas de custos do 
sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

VIII- a estimativa de demanda e custos, no âmbito do sistema de Transporte Escolar 
Gratuito, para o semestre seguinte ao do referido relatório, com a devida justificativa técnica. 

Conforme justificativa do autor: "...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 posicionou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Administração Pública consignou voto favorável à aprovação do 
projeto. 

Ante o exposto e reconhecendo o relevante interesse público da propositura, a 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é 
FAVORÁVEL à aprovação do projeto. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 18/04/2018 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Alessandro Guedes (PT) - Relator 

Conte Lopes (PP) 



George Hato (MDB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2018, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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