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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão
de complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
315
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
O PSB defende a institucionalização de uma política pública de Passe Livre Irrestrito,
Inclusivo e Gratuito nos modais de transportes públicos urbanos de todo território
nacional, uma necessidade urgente para garantir aos adolescentes e jovens
estudantes do ensino superior, médio e fundamental a mobilidade urbana para
acessar os espaços de promoção ao esporte, cultura e lazer, fortalecendo o direto de
ir e vir, e o pleno exercício dos direitos culturais, defendidos pela Constituição de 1988.
Justificativa (Modificativa)
O Passe Livre Irrestrito, Inclusivo e Gratuito, como política pública custeado pela
iniciativa pública para os adolescentes e jovens estudantes brasileiros, fortalece dois
princípios básicos da nossa Constituição Federal de 1988.O primeiro, no artigo 23, é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação. Segundo, é o artigo 215, onde cabe ao Estado garantir a todos
o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoio e
incentivo a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nesse sentido,
garantir o ir e vir, dos brasileiros com o Passe Livre Irrestrito, enquanto forem
estudantes, para uso do transporte público gratuitamente, é ampliar não só o trecho
casa-escola, mas incentivar e facilitar a locomoção desses para outros espaços
culturais, que entendemos ser espaços de construção e fortalecimento da cidadania.
Haja vista que esses locais ficam, muitas vezes, longe de suas residências, ou quando
os eventos acontecem em dias que o tradicional passe gratuito estudantil, limitado a
um quantitativo do seu uso, a uma dada distância ou que nem funciona nos finais de
semana e feriados não pode ser utilizado. Afinal, um jovem que usufrui da sua
liberdade de locomoção dentro da cidade será um adulto que entende o espaço
urbano como um espaço coletivo e de relações. Dado o exposto, o Passe Livre
Irrestrito, Inclusivo e Gratuito para os adolescentes e jovens estudantes brasileiros é
uma maneira de promover o desenvolvimento humano, cultural e socioeconômico na
cidade, já que a locomoção é uma peça geradora de atividade econômica e força
motriz para universalização do acesso aos serviços culturais, e fundamental para
pensarmos uma sociedade criativa, democrática e participativa.

