AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE PROJETOS DE LEI APRESENTADOS
PL nº 852/2013 – Institui o bilhete único para crianças e adolescentes no município de São
Paulo.
Vereador: Toninho Vespoli
Equipe do Adote um Vereador: Maria Claudia
Perguntas

1. Qual é o objetivo principal do seu projeto?
O objetivo desse projeto é instituir a gratuidade do transporte para crianças e adolescentes dentro da
cidade de São Paulo. Aqui, entende-se por crianças e a adolescentes qualquer jovem cuja idade seja
inferior ou igual a 16 anos.
2. Por que o(a) Sr.(a) considera seu projeto importante?
A importância desse projeto reside no fato de que a parcela da população a quem ele contempla, isto
é, os jovens de até 16 anos, são legalmente incapazes de prover os próprios meios financeiros para
pagar o transporte público. Apesar disso, a utilização do sistema público de transportes se faz
necessária no deslocamento dos jovens quer seja para ir a escola, quer seja para frequentar outras
atividades culturais, de lazer, etc... Sendo assim, concluímos que a responsabilidade de subsidiar
essa locomoção, essencial para garantir à toda criança e adolescente a efetivação do seu direito à
cidade, deveria ser da administração pública.
3. Que parte do setor da Sociedade demandou que o(a) Sr.(a) apresentasse? A quem se
destina esse projeto?
O projeto se destina a todos os jovens cidadãos do município de São Paulo de até 16 anos de idade.
A demanda não foi encaminhada formalmente ao gabinete, mas foi um fruto de reflexão da nossa
assessoria em consequência das manifestações realizadas em junho de 2013, cuja principal pauta
era o transporte público e a garantia de subsídios cada vez maiores nessa área para, a longo prazo,
efetivar a garantia da gratuidade total do acesso ao sistema.
4. Qual será o custo de execução desse projeto?
Nosso projeto não contempla o custo de execução pois este é um encargo da administração pública
municipal, ou seja, do Executivo. Ainda sim, apontamos no texto do projeto, mais especificamente no
parágrafo terceiro, que “...as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”.
5. Se aprovado, quais serão as fases para implementação e prazo do projeto?
Uma vez aprovada e sancionada pela Prefeitura, a lei entrará em vigor imediatamente e a
administração pública tem um prazo de 60 dias para regulamentá-la.
6. Em quanto tempo o(a) Sr.(a) espera que o projeto surta efeito?
Esperamos que o projeto seja capaz de surtir efeito assim que ele for implementado, ou seja, assim
que todo jovem de até 16 anos esteja habilitado a utilizar o transporte público municipal
gratuitamente.

7. Quais são os benefícios que esse projeto trará à Sociedade, qual parcela será beneficiada
por ele?
Inicialmente, se enxergarmos o projeto de um ponto de vista reducionista, podemos dizer que o
projeto beneficia unicamente os jovens de até 16 anos, efetivando o direito à cidade para essa
parcela da população e proporcionando a ela a possibilidade de transitar pelo espaço público de
maneira livre e gratuita. Entretanto, pressupomos também que a criação de uma cultura local como
essa seja capaz, a longo prazo, de implantar na cidade a mentalidade de que o transporte é um
direito social e que, como tal, deve ser garantido pela administração pública de maneira integral e
gratuita para todo e qualquer cidadão.
8. Há outros como ele, algum que pudesse ser regulamentado em menos tempo do que ele
precisa para tramitar?

No momento, não.
9. Quantas vezes o Sr.(a) defendeu o seu projeto na tribuna?

Até o presente momento, nenhuma.
10. Esse projeto é sustentável, ou seja, poderá ser mantido por outras gestões? Se sim, como
garantir isso?
Certamente um projeto como esse implica em gastos maiores para a máquina pública. Entretanto, é
sempre importante lembrar que já pagamos parte do transporte público em nossos impostos, e que o
aumento dos preços nas passagens de ônibus e metrô se deve muito mais ao fato desses sistemas
terem sido privatizados do que a um gasto real que o município tem com eles. Nas palavras do
engenheiro e ex-secretário municipal de transportes de São Paulo, Lúcio Grégori, o que precisa ser
feito é uma inversão de prioridades no orçamento público, onde o gasto com o subsídio das
passagens seja entendido como primordial para garantir a todos o acesso à cidade.

