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PARECER Nº 1846/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 14/17 

O presente projeto, de autoria das Vereadoras Noemi Nonato e Janaína Lima, obriga 
os ônibus integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de 
São Paulo a disponibilizarem acesso sem fio à internet aos seus passageiros. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se oferecer à população uma ferramenta de 
inclusão social que também é uma forma de diminuir os transtornos de viagens em ônibus em 
eventuais congestionamentos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

No âmbito da competência desta Comissão, foram solicitadas ao Executivo 
informações sobre a matéria. 

Em resposta, o Executivo argumentou que já existe a Portaria nº 112/15 SMT.GAB, 
com normas para a instalação do serviço de internet sem fio nos ônibus da frota de transporte 
coletivo do Município, porém não foi disponibilizada a informação sobre quantos veículos já 
estão oferecendo o referido serviço. 

De acordo com o Executivo, existe viabilidade técnica para o projeto em tela, porém 
seu custo de implantação foi estimado em três mil reais por veículo, correspondente a R$ 
42.420.000,00 para toda a frota de 14.140 veículos (fls. nº 68 do processo), com impacto 
orçamentário-financeiro adicional, para custeio do serviço para toda a frota, de R$ 5,1 milhões 
ao ano (fls. nº 70 do processo). 

O novo edital para a licitação do serviço de transporte no Município já prevê a 
obrigatoriedade dos referidos equipamentos nos veículos. 

O Executivo, ás fls. nº 69 do processo, recomendou veto total ao projeto de lei nº 
14/17, por motivo de violação do Princípio de Independência dos Poderes e o exíguo prazo de 
6 meses para instalação dos equipamentos necessários, tendo em vista a realidade atual 
precária, com contratos emergenciais entre a Prefeitura e os operadores do Sistema, em 
regime de contratação emergencial. 

Quanto ao mérito, o projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo 
pelo qual a Comissão de Administração Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 06 de dezembro  de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Alfredinho - (PT) 

Antônio Donato - (PT)  - Relator 

Fernando Holiday - (Democratas) - Contrário 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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