
 
 

INDICAÇÃO Nº 2963, DE 2020 
 

INDICO, nos termos do artigo 159 da Consolidação do Regimento Interno, ao 
Senhor Governador do Estado, que determine às equipes técnicas da Secretaria de 
Logística e Transporte do Estado, que avaliem e adotem medidas de modo a conceder 
benefícios aos transportadores escolares consistentes em: autorização para transporte 
de passageiros ou carga, isenção das taxas relativas a emissão de documentos, 
licenciamento e autorizações referentes aos veículos, subsídio para auxílio 
emergencial no importe de 1(um) salário mínimo, suspensão da obrigatoriedade de 
apresentação do Laudo de Vistoria Veicular bem como do pagamento da taxa 
respectiva, abertura de linha de crédito e interlocução com o Banco Central a fim de 
suspender o pagamento do financiamento dos veículos. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente Indicação destina-se a indicar ao Sr. Governador que determine às 
equipes técnicas da Secretaria de Logística e Transporte do Estado, para que estudem 
e adotem medidas de forma a mitigar os efeitos causados pela suspensão das aulas 
na rede pública e privada de ensino. 
 
  Em razão da suspensão das aulas na rede pública e privada de ensino, os 
transportadores de alunos estão sem o recebimento de qualquer quantia. A situação é 
desesperadora e há necessidade de o estado adotar medidas eficazes, de modo a 
minorar as dificuldades atualmente enfrentadas. 
 
  Por força do Decreto nº 64.864/2020, as atividades desses profissionais foram 
afetadas abruptamente. A categoria fora uma das primeiras afetadas, com a 
suspensão das aulas e, provavelmente, será uma das últimas a retornar. 
 
  Diante da impossibilidade de exercício das atividades, requer-se seja 
autorizado o transporte de pessoas e cargas, de modo a facilitar as medidas de 
proteção contra o COVID-19, uma vez que permitirá que o transporte público trafegue 
com menor quantidade de passageiros. 
 
  Destacamos, outrossim, que diante da total paralisação de suas atividades, 
necessitam os transportadores de um valor mínimo que lhes permita manter a 
dignidade e subsistência própria e de sua família. 
 
  A suspensão de cobrança das taxas relativas a documentação dos veículos 
utilizados pelos transportadores seria uma forma de amenizar as dificuldades por eles 
enfrentadas. Da mesma forma, a suspensão da obrigatoriedade de apresentação do 
Laudo de Vistoria Veicular poderia atenuar as inúmeras dificuldades já encontradas 
nesse momento, notadamente por esses profissionais que, como dito, repentinamente 



 
tiveram suas atividades compulsoriamente paralisadas. 
 
  Por fim, a tentativa de interlocução com o Banco Central de modo a postergar o 
pagamento relativo ao financiamento dos veículos utilizados pelos transportadores 
também é medida justa, uma vez que, sem exercer suas atividades, dificilmente 
conseguirão honrar o compromisso nos prazos ajustados anteriormente a pandemia. 
 

Solicitamos, pois, que, após análise e conclusões pelas equipes técnicas do 
Governo do Estado de São Paulo, sejam adotadas as medidas ora indicadas e, sendo 
o caso, endereçada a esta Casa de Leis, proposta legislativa que abarque o tema e 
promova medidas eficazes de modo a reduzir as dificuldades enfrentadas pelos 
transportadores. 
 
 
Sala das Sessões, em 09/07/2020. 
a) Frederico d'Avila 
 


