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Os transportadores  escolares  estão  sofrendo com a  crise  do Coronavírus.  Os que
prestam serviço para a rede municipal  de ensino tiveram corte de 50% no valor  pago em
contrato. Os trabalhadores do transporte escolar que atendem aos estudantes da rede privada
estão, em muitos casos, sem renda ou sobrevivem com muito pouco.

Cabe ao poder  público realizar  medida no sentido de mitigar  os efeitos da correta
decisão de determinar o isolamento social. Nesse sentido o presente Projeto de Lei prevê a
criação do Programa de Apoio ao Transportador Escolar (PATE) que visa garantir:  renda e
proteção social  aos trabalhadores;  garantia de retorno de serviço ao final  das medidas de
isolamento social; que os veículos possam ser utilizados para transportar carga ou passageiros
em serviços necessários para combater a COVID-19, desde que tomadas todas as medidas de
segurança.

Para atingir os objetivos do plano, o projeto de lei autoriza o poder executivo a isentar
todos  os  operadores  de transporte  coletivo  privado  do pagamento  dos preços de serviços
prestados  pela  prefeitura  da  cidade  de  São  Paulo,  assim  como das  taxas  cobradas  pelo
Departamento de Transportes Públicos (DTP). Também ficam isentos do pagamento da Taxa
de  Fiscalização  de  Estabelecimento  (TFE)  as  pessoas  jurídicas  operantes  no  serviço  de
transporte público privado. O objetivo é garantir a manutenção da renda dessas pessoas em
um momento de grave crise sanitária e econômica.

Muitos transportadores devem trocar seus veículos em 2020 nos termos da legislação
vigente que determina a idade máxima dos veículos, conforme a categoria. Tendo em vista a
deterioração evidente da situação econômica dos transportadores essa troca pode ser inviável.
Muitos  já  enfrentam  dificuldades  para  pagar  as  presentes  parcelas  de  seus  veículos.
Temporariamente o Poder Executivo acrescenta 02 (dois) anos a idade máxima dos veículos
vigentes.

O projeto de lei também autoriza o poder executivo a criar uma renda emergencial, de
no mínimo 01 (um) salário mínimo federal, aos transportadores nas modalidades Transporte
Escolar Gratuito (TEG) e no Transporte Escolar Privado.

É necessária a aprovação desta proposta para garantir o necessário auxílio a esses
trabalhadores essenciais na garantia ao direito pela educação. Estas são as razões que me
levam a apresentar o incluso projeto de lei.
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