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    R E Q U E R I M E N T O  Nº 
 
 
 
À Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 
 
Senhora Elisabete França 
 
 
 
Considerando o DECRETO Nº 60.037, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

Altera o Decreto nº 58.639, de 22 de fevereiro de 2019, que consolida e 

atualiza as normas sobre o Bilhete Único; 

Considerando que a medida representou a retirada do beneficio de 

gratuidade aos usuários do Serviço de Transporte Coletivo Publico de 

Passageiros da Cidade de São Paulo das pessoas idosas com idade entre 

60 a 64 anos;  

Considerando que a cidade de São Paula passa por um momento de 

crise sanitária e perda geral de renda da população; 

Considerando que parcela significativa da população de 60 a 64 anos, 

que perdeu o beneficio da gratuidade participa na composição da renda 

de núcleo familiar; 

Considerando a previsão do Art. 2º do decreto supracitado, bem como 

do seu § 2º, estas pessoas que perderam o beneficio devem, ainda 

providenciar a substituição do Bilhete Único Especial da Pessoa Idosa 

até o dia 1º de fevereiro de 2021, data limite para o cancelamento do 

beneficio em plena pandemia Covid-19. 
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Sirvo-me do presente para requerer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, as seguintes informações ao Poder Executivo: 

 

1) Qual a motivação e a justificativa técnica para a retirada do 

beneficio do bilhete único gratuito para pessoas com idade de 60 a 64 

anos; 

 

2) Qual o impacto financeiro no orçamento municipal de 2021 desta 

medida?; 

 

3) Qual o quantidade de beneficiados pela isenção do Bilhete Único 

com idade entre 60 a 64 anos, no ano de 2020; 

 

4) Qual o quantidade de beneficiados pela isenção do Bilhete Único 

superior ou igual a 65 anos, no ano de 2020; 

 

5) Qual a projeção quantitativa dos beneficiados do bilhete único, 

igual ou superior a 65 anos para o período de 2021 e respectivo 

impacto financeiro.  
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