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PARECER Nº 1420/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0265/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre vereador Abou Anni, que disciplina o 
envio de informações atinentes ao Transporte Escolar Gratuito para a Comissão Permanente e 
competente da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras providências. 

A proposta visa obrigar o Poder Executivo a encaminhar à Câmara Municipal relatório 
semestral com dados mensais relativos ao Sistema de Transporte Escolar Gratuito, com, 
algumas das seguintes informações: número de alunos cadastrados, número de alunos 
transportados, valores pagos por aluno transportado, dados sobre funcionamento geral do 
sistema, valores devidos às pessoas físicas e jurídicas contratadas para operar o sistema, 
entre outras. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento da tramitação do presente projeto 
de lei, haja vista que elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
conforme se demonstrará. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a 
prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, através da Emenda nº 28, de 
14 de fevereiro de 2006. 

Em outro aspecto, consoante o disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal expressão que, segundo Dirley da 
Cunha Junior (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, 
p.841), representa não aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse 
predominante, que o afeta de modo mais direto e imediato. 

Fixada a competência municipal para dispor acerca do serviço de transporte escolar, 
cumpre observar que a propositura não incide em vício de iniciativa porque não dispõe sobre o 
regime da prestação de serviços públicos, matéria cuja iniciativa a Lei Orgânica atribui 
privativamente ao Executivo, nos termos do art. 69, incisos II, IX e XVI. 

Isso porque a propositura não altera a forma da prestação do serviço e não interfere, 
por exemplo, nos horários e condições nas quais ele será prestado. 

Outrossim, a proposta encontra respaldo no exercício da função fiscalizadora da 
Câmara, que é uma das funções típicas do Parlamento, estando balizada em dispositivos da 
Constituição Federal (artigos 70; 58, § 3º), da Constituição Estadual (art. 32) e da Lei Orgânica 
do Município (art. 47). 

Neste sentido, a Lei Orgânica do Município estabelece, em seu art. 82, o dever de 
todos os órgãos da administração pública direta e indireta prestarem as informações 
requisitadas pela Câmara Municipal. 

Como é cediço o desempenho do mister de fiscalização é realizado pelos 
parlamentares especialmente através da atuação das Comissões criadas cada qual com seu 



âmbito temático e um conjunto de atribuições, sendo que nesta Casa há comissão específica 
para estudo dos assuntos ligados a transporte. 

Por derradeiro, registre-se que a sistemática de envio de informações periódicas pelo 
Executivo à Câmara não consiste em inovação – haja vista, por exemplo, a previsão contida na 
Lei nº 13.094/00, que dispõe sobre o envio de relatório mensal dos dados coletados pelo 
Sistema de Controle, Fiscalização, Gerenciamento e Gestão de Transporte Coletivo –, 
refletindo, em última análise, uma atuação cooperada entre os Poderes Executivo e Legislativo 
em observância à harmonia que deve existir entre ambos. 

Para ser aprovada a propositura dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/10/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB – Presidente 

Claudinho de Souza – PSDB 

Janaína Lima – NOVO 

José Police Neto – PSD - relator 

Reis – PT 

Rinaldi Digilio – PRB 

Sandra Tadeu – DEM 

Soninha Francine – PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/10/2017, p. 85-86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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