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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 342/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Antonio Donato, que 
"institui o passe livre para os Professores Municipais nos serviços de transportes coletivos do 
Município". 

De acordo com a propositura, fica instituído o passe livre para os Professores 
Municipais, em todos os dias da semana e em todos os transportes coletivos que circulem no 
Município. 

Também determina que não poderá ser autorizado o aumento das tarifas de transporte 
urbano devido aos custos que esse benefício possa originar. 

A gratuidade no transporte coletivo será concedida, mediante apresentação da 
identidade profissional de Professor Municipal ou pela apresentação do demonstrativo de 
pagamento que o identifique como Professor Municipal. 

Mediante convênio com outras prefeituras ou com os governos estadual e federal, tal 
benefício poderá ser estendido aos transportes intermunicipais. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que a propositura tem por objetivo estender o 
beneficio já outorgado aos estudantes àqueles responsáveis pelos seus ensinamentos, que 
percorrem o mesmo caminho, sendo uns beneficiados pelo Poder Público e os outros não. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do projeto. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto de lei. 

Tendo em vista que o projeto reveste-se de elevado interesse público, a Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia manifesta-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação da propositura. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quantos aos aspectos de interesse 
público e de mérito que deve analisar, entende que a presente matéria deve receber a 
aprovação desta Casa de Leis e, portanto, consigna voto FAVORÁVEL ao projeto. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor, 
visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

Salomão Pereira (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Vavá (PT) 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Marquito (PTB) 

Reis (PT) 

Quito Formiga (PSDB) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

Ushitaro Kamia (PSD) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Milton Leite (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

