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Plenário da Câmara de Vereadores durante segunda votação sobre passe livre  

  

O Projeto de Lei nº 219, que institui o Passe Livre Estudantil em Goiânia, foi aprovado em segunda votação por 

30 votos a zero na Câmara de Goiânia na última sessão extraordinária do semestre antes do recesso dos 

vereadores. A intenção da Prefeitura é que o projeto seja sancionado, regulamentado e entre em vigor já neste 

mês, antes do início do semestre letivo, em agosto. 

Entretanto, o executivo municipal ainda estuda se vai vetar o repasse do benefício aos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), alegando que estes já recebem uma ajuda de custo do governo federal para este 

fim. Se o veto for no projeto, o mesmo terá de voltar para apreciação dos vereadores, o que só ocorreria em 

agosto. Para não atrasar a implantação do passe livre, a Prefeitura analisa outras formas de vetar a extensão do 

benefício ao EJA. 

“A diretriz do prefeito é que o projeto seja implementado. Não faz sentido ter a lei e não conceder o benefício 

aos estudantes já neste semestre”, disse o procurador geral do Município, Carlos de Freitas. Até por isso, é 

provável que haja regras diferentes nesta primeira etapa, com um método mais simples e aproveitando o 

cadastro já existente no Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Setransp). 

“Pode ser que, por agora, usemos só o cadastro do Setransp com os 67 mil alunos de Goiânia e que os custos 

sejam debitados em nome da Prefeitura e do Estado, até com cada um pagando metade dos custos”, explica o 

procurador. Em seguida, com a adesão das demais prefeituras da região metropolitana de Goiânia, que 

dependem de aprovações dos vereadores, o acordo firmado no último dia 28 seria sacramentado, em que 

Estado arca com 50% dos custos, Prefeitura de Goiânia com 30% e as demais com 20%, em um rateio 

proporcional. 

Ainda há uma divergência entre Estado e Prefeitura, já que o governo estadual aceitou participar do projeto 

proposto por Paulo Garcia com a manutenção do sistema atual do passe escolar, com limite de 120 viagens e 

sem a possibilidade de acrescentar créditos durante as férias para estudantes do ensino regular. Mas a Câmara 

de Goiânia aprovou passe livre para todos os estudantes, incluindo técnicos e pós-graduação, e com passagens 

irrestritas durante todo o ano. 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/prefeitura-estuda-veto-para-eja-1.353764?parentId=ojcTrailTitlePane_7_218528_1335442978_3824467_0
http://www.opopular.com.br/editorias/cidades/prefeitura-estuda-veto-para-eja-1.353764?parentId=ojcTrailTitlePane_7_218528_1335442978_3824467_0


Carlos de Freitas alega ainda que o acordo firmado com o Estado não se baseou em números de estudantes e 

nem mesmo em valores e, sim, no percentual dos custos. “Ninguém falou de valores, apenas que cada um 

arcaria com cada parte de quanto custasse o passe livre”, diz. Superintendente da Juventude da Secretaria 

Estadual de Articulação Institucional (Searti), Leonardo Felipe Marques de Souza afirmou na quinta-feira que o 

acordo foi feito com base nas planilhas do sistema atual. 

ANÁPOLIS  

O projeto de lei que estabelece o passe livre para os estudantes de Anápolis foi aprovado ontem na Câmara dos 

Vereadores em duas sessões extraordinárias, mas a nova lei só deverá entrar em vigor no início do mês de 

setembro. O prefeito Antonio Gomide (PT) pediu um tempo de 60 dias para regulamentar a nova lei. 

Aprovado por todos os vereadores presentes - quatro deles faltaram à sessão - o passe livre será instituído 

através de parcerias entre o Governo de Goiás e a prefeitura de Anápolis, que vão dividir o custo da gratuidade 

da passagem estudantil. 

SENADOR CANEDO 

O prefeito de Senador Canedo, Misael Oliveira (PDT), alega que não vai participar do consórcio a ser 

constituído pelo governo estadual com a finalidade de reunir os projetos de passe livre de toda a Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG). 

Misael afirma que vai custear o passe livre de 3.900 estudantes do município com recursos próprios. “Vamos 

arcar com tudo, sem dinheiro do Estado ou de Goiânia, se eles querem ser os pais da ideia, eles que arquem 

com os custos de outras cidades que precisam mais”, conta. 

 

 

Decreto estadual foi publicado na terça-feira 
06 de julho de 2013 (sábado) 

O decreto do projeto nº 2.407/13, que institui o Passe Livre, foi sancionado pelo governador 

Marconi Perillo (PSDB) na última terça-feira e publicado no Diário Oficial. O subsídio, de R$ 2,4 

milhões, está previsto no orçamento do segundo semestre deste ano. A medida foi tomada 

após a onda de protestos que aconteceu no País e a reunião que aconteceu com a presidente 

Dilma Rousseff (PT) no final do mês passado. 

O projeto do Passe Livre chegou à Assembleia Legislativa em caráter de urgência e foi 

aprovado no dia 26 de junho, durante o período de autoconvocação. Outros 28 projetos de 

autoria do governo foram apreciados e 25 aprovados ao longo das sete sessões 

extraordinárias. 

CONVOCAÇÃO 

Com a aprovação do pacote de matérias, o governo não deve convocar a Assembleia para 

apreciar novos projetos a partir do dia 11, como estava previsto. Presidente da Casa, Helder 

Valin (PSDB) disse que esteve com o governador na quinta-feira, mas que eles não trataram 

desse assunto. O líder do governo na Assembleia, deputado Fábio Sousa (PSDB), acha difícil 

conseguir localizar os deputados, já que muitos viajaram. 

 


