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Câmara Municipal de São Paulo
Vereador Adilson Amadeu – 46ºGV
REQUERIMENTO
REQUEIRO, a douta mesa, na pessoa de seu Presidente, Nobre
Vereador Eduardo Tuma, que nos termos regimentais, em especial o artigo 89
inciso III do R.I., seja instaurada uma Comissão de Estudos, com 07 membros e
duração de 60 dias, para avaliar e apurar demanda dos trabalhadores motofretista
referentes às irregularidades arguidas nos contratos e serviços prestados por
empresas de intermediação por aplicativo ou outras que se utilizem destes
profissionais.
Considerando audiências realizadas na CMSP com representantes
dos motofretista da cidade que clamam pela feitura de uma legislação moderna que
proporcione mais segurança e reconhecimento aos seus profissionais bem como
harmonize suas relação com as empresas que exploram esta mão de obra;
Considerando a existência de regras de segurança para o transporte
remunerado de mercadorias em motocicletas, estabelecendo regras gerais para
regulação deste serviço de motofrete em âmbito nacional, se faz necessário a
análise e elaboração de proposta legislativa que estabeleça critérios e normas para
pessoas jurídicas, contratantes ou tomadores de serviços que contratam
motofretista na Cidade;
Considerando a necessidade de ajustes legais na relação entre
trabalhadores e empresários e buscando equacionar direitos e obrigações na
esfera municipal, onde atualmente observamos aparentes distorções e
desequilíbrios na exploração desta atividade;
Considerando ainda, ser imperioso buscar serenar as relações desta
cadeia produtiva que se mostrou tão importante na quarentena e que merece uma
legislação que busque cobrar responsabilidade e prever penalidades, ajustando as
legislações nacionais no que couber bem como criando mecanismos legais que
aprimorem e tragam segurança pessoal e jurídica para esta atividade no município.
Assim, propomos, a constituição da Comissão Parlamentar de
Estudos para agrupar as experiências de todos os envolvidos, estudando,
debatendo, promovendo iniciativas no sentido de atingir os objetivos expostos.
Solicitamos ainda, o apoio técnico desta Câmara em especial os
relevantes serviços do SGP-13 para o melhor desempenho desta atividade.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2020.

ADILSON AMADEU
VEREADOR

