
PUBLICADO DOC 05/06/2009, PÁG. 91 
 
 
 
PARECER Nº 416/2009 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
141/2008. 
Trata-se de projeto de lei do nobre Vereador Antonio Donato (PT), que visa alterar o 
artigo 6º da Lei nº 13.697, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a criação do 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito – Vai e Volta, no Município de São 
Paulo. 
De acordo com a justificativa do autor, a Secretaria Municipal de Educação atualmente 
exclui do atendimento propiciado pelo Programa de Transporte Escolar Gratuito as 
crianças que residem num raio de dois quilômetros da escola, o que obriga muitas 
delas a caminharem essa distância significativa até o estabelecimento de ensino onde 
estão matriculadas.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
parecer pela legalidade da iniciativa.  
A Digníssima Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável à aprovação 
do projeto. 
No âmbito desta Comissão, entendemos que a matéria reveste-se de elevado interesse 
público e amplia o universo de beneficiários do serviço público, entretanto para não 
prejudicar os critérios de prioridade no atendimento dos alunos com deficiência que 
tenham mobilidade reduzida e as considerações acerca da aferição de renda familiar 
estabelecidos na Lei 13.697, somos favoráveis ao projeto de lei nos moldes do 
substitutivo que ora apresentamos, em que se  inclui os §1º. e §2º.  ao artigo 6º. da 
Lei 13.697.  
 
 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, 
TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PROJETO LEI Nº 0141/2008 
 
Altera a Lei n° 13.697, de 22 dezembro de 2003, que dispõe sobre a criação do 
Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito – Vai e Volta, no Município de São 
Paulo, e dá outras providências.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Art. 1°- O artigo 6° da Lei 13.697, de 22 de dezembro de 2003 passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“Art. 6° - O Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito – Vai e Volta será 
implantado gradativamente, observando-se, para a definição dos alunos a serem 
atendidos, os seguintes critérios:  
I - problemas crônicos de saúde;  
II – menor faixa etária;  
III – menor renda familiar;  
IV – prioridade no atendimento dos alunos residentes a distâncias superiores a 01 
(um) kilômetro das escolas nas quais estejam matriculados.”  
§ 1º - Terão prioridade na participação no Programa os alunos com deficiência que 
tenham mobilidade reduzida , independente da distância em que tenham domicílio. 
§ 2º - Para os fins de aferição da renda familiar mencionada no inciso III deste artigo, 
considera-se família o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou 
responsável legal, filhos e/ou dependentes que estejam sob tutela ou guarda, 
devidamente formalizados pelo juízo competente, bem como parentes ou  



outros indivíduos que residam com o grupo sob o mesmo teto e contribuam 
economicamente para sua subsistência. 
Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.  
Art. 3° - Este lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 04/06/2009. 
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