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JUSTIFICATIVA - PDL 0053/2017 
A propositura deste Projeto de Decreto Legislativo visa sustar a Portaria SMT nº 125, 

de 08 de julho de 2017, e todos os seus efeitos, por retirar a gratuidade de passagens a 
estudantes para a realização de atividades extracurriculares, o que certamente causará 
significativos prejuízos ao desenvolvimento escolar no município de São Paulo. 

Referida portaria extingue a gratuidade dos estudantes de baixa renda na realização de 
atividades extracurriculares, limitando o alcance do estudo dos alunos da rede pública de 
ensino, 

Vale salientar, que a Portaria SMT nº 025/15, que estabelece as regras para a 
concessão do passe livre estudantil já é bastante restritiva na medida em que limita o acesso 
ao bilhete único estudantil a estudantes com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salários 
mínimos, ou que seja bolsista do ProUni ou tenha financiamento pelo FIES, além de 
disponibilizar cota correspondente ao bilhete único diário no total de 8 (oito) viagens diárias. 

Em que pese a busca do Executivo em cortar gastos, a economia que diz pelos meios 
de comunicação que irá obter com a restrição ao passe livre estudantil, no valor de 70 milhões 
de reais, se torna irrisória frente ao gasto estimado da municipalidade com transportes neste 
ano de 2017, cuja expectativa chega a casa de 3 (três) bilhões de reais. 

Registre-se que: o orçamento previsto para o gasto de transportes era de 1,74 bilhões 
de reais, mas a expectativa para 2017 saltou mais de 72% do valor originário. Por outro lado, a 
citada economia não passaria de 2% do gasto de transportes para o ano. 

Há dúvidas sobre as causas desse grande aumento no custo do transporte para a 
cidade de São Paulo que saltou mais de 72%, mas é certo que essa conta não deve recair 
sobre o estudante, pobre e da periferia, que tenha renda familiar de até 1,5 salários mensais, 
ou que seja, beneficiário do ProUni ou FIES, pois além de não terem dado causa ao rombo 
acima mencionado, necessitam e dependem do passe livre para estudar, se desenvolver e em 
muitos casos até para sobreviver. 

Embora tenha o executivo o poder discricionário consistente na conveniência e 
oportunidade de seus atos administrativos, é certo que tal principio não é absoluto e pode ser 
revogado por esta casa de leis, que além de deter poder fiscalizatório, possui plena 
legitimidade de representação popular e de revogação de atos abusivos e atentatórios à 
harmonia da nossa cidade. 

Dessa forma, apresento esta proposta de Decreto Legislativo e peço respeitosamente 
aos demais pares desta casa de leis que apoiem esta justa medida, que manterá o direito 
adquirido pelos estudantes ao passe livre estudantil, incluindo a possibilidade de realização de 
atividades extracurriculares, essenciais para o seu desenvolvimento educacional e social. 
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