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PARECER Nº 975/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 14/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, visa 
determinar que os ônibus integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros da Cidade de São Paulo ofertem acesso sem fio à internet aos seus passageiros. 

Dentre outras disposições, a propositura estabelece que: 

i. os ônibus serão adaptados no prazo de seis meses contados da publicação do 
projeto como lei, mantendo-se a tarifa em relação a veículos que ainda não tiverem sido 
adaptados; 

ii. o veículo que já tiver sido adaptado deverá exibir no para-brisa sinal internacional 
indicativo de disponibilidade de Wi-Fi; 

iii. O acesso à internet móvel de que trata a propositura será gratuito a todos os 
ocupantes do veículo, sem necessidade de cadastro, registro ou fornecimento de informações 
pessoais; 

iv. esse serviço deverá figurar entre os requisitos nos editais de licitação para a 
concessão de linhas; 

v. está prevista multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo que não ofertar o 
serviço, considerada a reincidência se a irregularidade não for sanada no prazo de 30 (trinta) 
dias, não sendo considerada infração a falta de sinal por responsabilidade exclusiva da 
operadora de internet. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 20/06/2018. 

Jair Tatto (PT) - Presidente - Favorável 

Isac Felix (PR) - Relator - Favorável 

Atílio Francisco (PRB) - Favorável 

Ota (PSB) - Favorável 

Rute Costa (PSD) - Favorável 

Soninha Francine (PPS) - Favorável com restrições 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/06/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


