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Acrescenta-se ao Projeto de Lei nº 307, de 2020, o seguinte artigo 48, renumerando-se os
demais:
""Art. 48 - O projeto de lei orçamentária anual do Estado deverá detalhar os investimentos
em transporte público, prevendo obrigatoriamente recursos para implementação de bilhete
único e integração entre o sistema de transporte metropolitano e os prestados pelos
municípios atendidos pela Linha 8 - Diamante da CPTM."

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

A linha 8 - Diamante da CPTM faz a conexão entre a Estação Amador Bueno, em Itapevi
(234.352), com a Estação Julio Prestes, no centro da capital, passando pelos municípios de
Jandira (123.481), Barueri (271.306), Carapicuíba (398.611) e Osasco (696.850), sendo,
portanto, uma meio de transporte fundamental para milhões de paulistas que residem da
região oeste da capital e da região metropolitana.
Só as cidades da região metropolitana de São Paulo atendidas pela linha em voga possuem um
total estimado de 1 milhão, 724 mil pessoas, segundo o IBGE. Sendo a linha utilizada
diariamente por mais de 489 mil pessoas, segundo dados da CPTM referentes ao ano de 2018.
Ocorre que grande parte das cidades atendidas pela Linha 8 - Diamante, não possuem
integração entre os transportes municipais e o transporte metropolitano. Ora, é público e
notório o movimento de migração pendular entre as cidades da região metropolitana e a
capital. Contudo, estes municípios não recebem o mesmo tratamento dado à capital do
estado, como serviços de bilhete de integração e bilhete único, forçando a população, além
do duro deslocamento pelas falhas e superlotações do transporte público, a pagar tarifas
integrais para sua locomoção.
O estado, enquanto responsável pela integração metropolitana, por delegação do artigo 3º,
do artigo 25, da Constituição da República, deve obrigatoriamente se atentar aos problemas
ora tratados na presente emenda com a urgência e relevância que a mobilidade urbana exige.
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