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PARECER Nº 466/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 171/00 
Visa o presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, isentar totalmente do pagamento de 
tarifas no sistema de transporte coletivo municipal - modalidade ônibus - os escoteiros e bandeirantes, 
desde que devidamente uniformizados e identificados. 
Segundo a justificativa, busca-se, assim, contribuir para a fácil locomoção dessas crianças e adolescentes 
bem como para a disseminação dos nobres princípios que norteiam essas organizações. 
Há pareceres da douta Comissão de Constituição e Justiça: pela Legalidade (fls. 6), e da eminente 
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, favorável ao projeto (fls. 13). 
Analisando o mérito e o interesse público que envolve a matéria, esta Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes considera amplamente justificada a medida proposta, mormente porque o texto do projeto deixa 
claro que a liberalidade pretendida só o será quando o escoteiro ou bandeirante estiver trajado como tal e 
devidamente identificado. O Executivo, ao regulamentar a matéria, poderá estabelecer as formas mais 
adequadas de cadastramento e identificação dos beneficiários da medida, de modo a evitarem-se fraudes.  
Com efeito, o escotismo e o bandeirantismo são formas de agrupamentos de crianças e adolescentes que 
possuem um caráter pedagógico especial, e buscam levar essas crianças e adolescentes que deles 
participam a uma visão de mundo e a um comportamento voltados para a divisão de tarefas e 
responsabilidades, a uma forma de viver em comunidade, evitando-se o egoísmo e o personalismo que 
tanto caracterizam as relações sociais nos dias que correm. 
Assim, pelos argumentos acima, consideramos o projeto meritório e de interesse público, sendo favorável, 
portanto, o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 08/06/01. 
Beto Custódio - Presidente 
Erasmo Dias - Relator 
Carlos Giannazi 
Cláudio Fonseca 
Raul Cortez 
William Woo 
 


