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PARECER Nº 978/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 265/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa disciplinar o 
envio de informações atinentes ao Transporte Escolar Gratuito para a Comissão Permanente e 
competente da Câmara Municipal de São Paulo. 

A propositura determina que o Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, 
enviará semestralmente à Comissão Permanente da Câmara Municipal de São Paulo, cuja 
competência seja a área de Transporte, relatório com dados mensais relativos ao sistema de 
Transporte Escolar Gratuito. Este relatório deve conter: (i) número de alunos cadastrados no 
sistema de Transporte Escolar Gratuito; (ii) número de alunos transportados no sistema de 
Transporte Escolar Gratuito; (iii) os valores pagos por cada aluno transportado, em cada 
subcategoria utilizada; (iv) os dados sobre o funcionamento geral do sistema, contendo o 
número de veículos credenciados, a quilometragem percorrida e possíveis autuações às 
pessoas físicas e às empresas contratadas, por motivo de falha ou irregularidade; (v) os 
valores devidos às pessoas físicas e às empresas contratadas pelo sistema de Transporte 
Escolar Gratuito, com justificativa embasada nos dados coletados; (vi) os valores gastos para a 
manutenção do sistema de Transporte Escolar Gratuito; (vii) a planilha de cálculo utilizada pelo 
Executivo com as estimativas de custos do sistema de Transporte Escolar Gratuito e (viii) a 
estimativa de demanda e custos, no âmbito do sistema de Transporte Escolar Gratuito, para o 
semestre seguinte ao do referido relatório, com a devida justificativa técnica. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 20/06/2018. 

Jair Tatto (PT) - Presidente - Favorável 

Isac Felix (PR) - Relator - Favorável 

Atílio Francisco (PRB) - Favorável 

Ota (PSB) - Favorável 

Rute Costa (PSD) - Favorável 

Ricardo Nunes (MDB) - Favorável 

Soninha Francine (PPS) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/06/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


