
PROJETO DE LEI 01-00362/2013 dos Vereadores George Hato (PMDB), 
Calvo (PMDB), Nelo Rodolfo (PMDB) e Ricardo Nunes (PMDB)  
“Estabelece isenção de tarifa no transporte coletivo público de passageiros no 
município de São Paulo para os atletas de categorias base de esportes olímpicos 
que estejam federados na respectiva entidade regional de administração de 
desporto.  
Art.1º. Fica concedida isenção da tarifa de transporte coletivo público de 
passageiros do Município de São Paulo aos atletas de base que pratiquem esportes 
integrantes do programa dos jogos olímpicos.  
Art. 2º. Para caracterização de atleta de base aplicam-se as mesmas condições 
estabelecidas pelas confederações brasileiras ou federações estaduais de cada 
modalidade esportiva.  
Art. 3º. Para que os atletas tenham direito à isenção que trata a presente lei, 
deverão obrigatoriamente estarem registrados na correspondente Entidade 
Regional de Administração do Desporto (Federação) e possuírem residência no 
Município de São Paulo.  
Parágrafo 1º. A condição de atleta federado deverá ser atualizada anualmente, 
sendo a respectiva carteira de identificação suficiente para utilização do benefício.  
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada se necessária.  
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
São Paulo, 20 de maio de 2013.  
Às Comissões competentes”.  
 
 
 
Requerimento RDS 13-00980/2013 altera os autores desse projeto. 
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