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JUSTIFICATIVA - PL 0617/2019 

O Brasil é o segundo maior país em número de usuários do Uber, dentre 65 países, 
onde a empresa atua. São mais de 27 milhões de usuários e a maior concentração está na 
região metropolitana de São Paulo. 

Na Cidade de São Paulo, estima-se mais de 200.000 veículos de transporte de 
passageiro individual por aplicativos (Uber, 99 e outros) e mais de 100.000 entregadores por 
motocicletas cadastrados em aplicativos (Ifood, Rappi dentre outros). 

As consequências são devastadoras para a municipalidade, ou seja, redução de 
viagens no transporte púbico, aumento do congestionamento, aumento da poluição, aumento 
da degradação viária, aumento de acidentes fatais e consequentemente, aumento do gasto em 
saúde pública. 

É verdade que vivemos um alto índice de desemprego no país e na Cidade de São 
Paulo, além de uma economia estagnada e sem perspectivas de retomada de crescimento, 
geração de emprego e renda. 

Porém, os efeitos da invasão de aplicativos de transporte individual de passageiros e 
de entregas por motocicletas estão afetando diretamente a economia das Cidades. 

As empresas de aplicativos, seja nacional ou estrangeiras, tem pouco compromisso 
com os efeitos que causam nas Cidades, são verdadeiras fontes de arrecadação, remuneram 
mal os trabalhadores e não se responsabilizam socialmente. 

É necessário que essas empresas contribuam para a economia da Cidade de São 
Paulo, em especial, para reduzir os danos causados pelas mesmas na qualidade de vida dos 
nossos munícipes. 

Portanto, a criação de um fundo Municipal de Mobilidade e Transporte tem por objetivo 
a melhoria da mobilidade de nossa Cidade a partir das empresas de transportes por aplicativos 
como contrapartida de seus efeitos. 

Pela relevância do referido Projeto de Lei, conto com meus pares para a aprovação. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


