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JUSTIFICATIVA - PL 0014/2017 
Trata-se de iniciativa parlamentar que visa a obrigatoriedade de disponibilização de 

sinal de internet sem fio, conhecido como Wi-Fi, aos passageiros e ocupantes dos ônibus 
integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São 
Paulo. 

Com efeito, a internet em dispositivos móveis é utilizada predominantemente pelas 
classes sociais C e D, as que mais se utilizam do transporte público coletivo. 

Dessa forma são inúmeras as vantagens. 

Esse serviço deverá atrair mais clientes para as empresas, que veem encolher o 
número de passageiros a cada mês, por vários motivos, dentre eles, o desconforto, cuja 
percepção será diminuída se disponibilizado um meio a mais de entretenimento ou 
comunicação. 

Ademais, o serviço público de transporte passou a se estruturar em torno da 
comunicação rápida através de aplicativos para "smart phones", que indicam dentre outras 
informações a aproximação dos veículos, o tempo de percurso, a linha mais apropriada para se 
atingir o destino, dentre muitas outras. 

Porém, esses aplicativos só podem ser utilizados com o acesso à internet móvel, o que 
torna esse serviço praticamente uma necessidade básica. Esses fatos tornaram uma tendência 
a disponibilização de tomadas para o carregamento das baterias dos dispositivos móveis, 
assim como o de sinal gratuito de internet. 

Esse serviço constitui, assim, não somente um item de conforto, mas uma forma de 
agilizar trabalhos, de inclusão social (tendo em vista a classe econômica utilizadora do serviço 
de ônibus) e ao mesmo tempo uma forma de mitigar os dissabores das viagens em ônibus em 
eventuais congestionamentos. 

Destarte, por objetivar o interesse público geral, espero contar com o voto favorável 
dos nobres Pares à presente propositura. 
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