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PARECER Nº 1943/2012  DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 063/2012.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, determina a 
fixação de placa nos estabelecimentos de ensino público e privados dispondo sobre 
a preferência pelo transporte escolar coletivo, e dá outras providências.  
Pela propositura, a placa conterá os seguintes dizeres: “Pais: Reduza o 
congestionamento dando preferência ao transporte escolar” e será fixada 
permanentemente, mesmo nos períodos de férias escolares.  
A inobservância aos dispositivos deste projeto de lei acarretará multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por dia de descumprimento, no caso dos estabelecimentos de 
ensino privado; e, infração disciplinar ao responsável pelo estabelecimento da rede 
pública.  
Em sua justificativa, o Autor argumenta que o presente projeto tem por objetivo 
estimular a utilização do transporte coletivo escolar como forma de locomoção dos 
estudantes e aumentar a conscientização da população e contribuir para a 
diminuição do tráfego e congestionamentos na cidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o 
texto ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes, bem como à Lei 
de Responsabilidade Fiscal.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORAVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Tendo em vista que o projeto de lei tem por finalidade estimular o uso do 
transporte coletivo escolar, visando melhorar o tráfego e diminuir os 
congestionamentos, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em  12/12/2012  
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