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JUSTIFICATIVA - PL 0286/2019 
A apresentação desta propositura é fundamental para garantirmos o desenvolvimento e 

inclusão da pessoa com deficiência no universo escolar. Portanto, sua relevância é 
significativa. 

Temos na Cidade de São Paulo centenas de táxi adaptados que prestam serviços para 
o Serviço Atende, regido pela Lei 16.337 de 30 de dezembro de 2015 e atende pessoas com 
deficiência física (temporária ou permanente), transtornos do espectro do autismo e 
surdocegueira. 

Importante ressaltar que vans do sistema de transporte Coletivo da Cidade também 
operam no Serviço Atende. 

Em 2016, o Serviço Atende passou a oferecer o serviço de táxi para as pessoas que 
estavam cadastradas no serviço e estudavam no período noturno (as vans por regulamento 
atendem somente até às 20 horas) e essas pessoas não tinham o serviço disponível para o 
retorno da instituição de ensino e residência. O número de usuários nessa condição era 
pequeno. 

Segundo informações obtidas por esse mandato de pessoas que utilizam o Serviço 
Atende, por determinação da SPTRANS os táxis não estão mais as viagens de retorno dos 
estudantes cadastrados para suas residências, e isso, tem trazido transtornos enormes para os 
munícipes que necessitam dessa modalidade de transporte. 

"Transporte um direito do cidadão e um dever do Estado". É inadmissível que o Serviço 
Atende consiga garantir o direito de ir à instituição de ensino e deixa de garantir o direito de 
retomar para casa, devido ao horário. 

Portanto, garantir esse transporte significa dar acessibilidade à pessoa com deficiência 
ao mundo do conhecimento e por isso, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação 
desse Projeto de Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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