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PARECER N° 211/2017 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 052/2011. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, 
susta os efeitos do artigo 5º, e seus incisos, bem como o caput do artigo 7º, e parágrafos 1º e 
2º, todos da Portaria nº. 58/11 – SMT, de 21 de junho de 2011, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia manifestou parecer favorável ao presente projeto. 

O projeto visa sustar alguns dispositivos da Portaria no 58/2011 da Secretaria 
Municipal de Transporte que trata da identidade visual dos veículos destinados ao transporte 
coletivo de escolares no município de São Paulo.  

O autor do PL justifica que a exposição nos referidos veículos, de identificação dos 
estabelecimentos de ensino ou de seu proprietário/responsável, bem como, do 
proprietário/responsável pelo veículo escolar fere o art. 5º, inciso X da Constituição Federal, 
que resguarda a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.  
A referida inscrição nas laterais do veículo expõe a segurança e a imagem perante terceiros. 

Certamente a identificação visual nos veículos de transporte escolar, tal como ocorre 
atualmente, vai de encontro à preservação da intimidade e da segurança dos seus condutores, 
das crianças e dos adolescentes transportados. Sendo assim, a propositura é meritória e reúne 
condições para a sua aprovação. Portanto, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, favorável é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/04/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/04/2017, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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