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PARECER Nº 1594/2011  DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 256/2011  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 256/2011, de autoria do nobre vereador 
Netinho de Paula (PCdoB), acrescentar o § 4º ao Art. 12 da Lei nº 8.424, de 18 de 
agosto de 1976 (Autoriza a celebração de novo contrato de concessão com 
Campanha Municipal de Transportes Coletivos _ CMTC, e dá outras providências), 
com redação dada pela Lei 10.839, de 20 de fevereiro de 1990 (Dá nova redação 
Art. 12 da Lei nº 8.424, de 18 de agosto de 1976, e dá outras providências) e Lei 
nº 11.089, de 11 de setembro de 1991 (Dá nova redação aos parágrafos 2º e 3º do 
Art. 12, da Lei nº 8.424, de 18 de agosto de 1976, com redação dada pela Lei 
10.839, de 20 de fevereiro de 1990).  
O projeto propõe, dentro dos limites do Município de São Paulo e em linhas 
municipais, a isenção de tarifa aos estudantes bolsistas do Pro Uni, nos percursos 
entre suas residências e o respectivo estabelecimento de ensino.  
Justifica o Autor que a proposta visa evitar a evasão escolar criando o programa 
para aumentar as chances de ingresso dos jovens em estabelecimentos de ensino.  
Quanto ao mérito, a matéria proposta é de grande relevância, pois a isenção das 
tarifas será de grande ajuda a uma classe de estudantes bolsistas que necessitam 
de ajuda principalmente financeira, poder disputar uma vaga no mercado de 
trabalho.  
Assim sendo, favorável é nosso parecer ao projeto apresentado.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  16/112011  
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David Soares – PSD  
Domingos Dissei - PSD  
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