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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 141/08. 
         Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Donato, o qual Altera a 
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, e dá 
outras providências. 
         A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade. 
         A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à 
propositura. 
         A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, na avaliação do projeto, com o objetivo de preservar os critérios de 
prioridade no atendimento dos alunos com deficiência que tenham mobilidade reduzida 
e as considerações acerca da aferição de renda familiar presentes originalmente no 
diploma legal que se pretende alterar, manifestou-se favoravelmente na forma de 
substitutivo. 
         Na análise do mérito, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte entende que a 
propositura é meritória, atende o interesse público e, portanto, deve prosperar 
fundada na convicção de que proporcionará melhores condições de segurança e 
conforto ao alunado residente a distância maior que um quilômetro do estabelecimento 
de ensino. Ao estabelecer o critério mínimo de distância, a propositura confere clareza 
e objetividade ao diploma legal que se altera. 
         Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria 
não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como atende aos referendos legais 
de conduta fiscal. 
         Em face do exposto, favorável é o nosso parecer na forma do substitutivo da 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia. 
         Sala das Comissões, 10/03/10 
         COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
         Claudio Fonseca (PPS) 
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         Marco Aurélio Cunha (DEM) 
         Alfredinho (PT) 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Souza Santos (PSDB) 
         Donato (PT) 
         Adilson Amadeu (PTB) 
         Gilson Barreto (PSDB) 
         Atilio Francisco (PRB)” 
 


