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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
MOÇÃO No. /2021 do Vereador DELEGADO PALUMBO (MDB)
“Moção de apoio aos trabalhadores de serviços essenciais
para que sejam tomadas providencias para aumento de
circulação de ônibus. trens e metrôs ”

circulação dos onibus e outros meios de transportes públicos, causará um impacto
muito forte o Lockdown em São Paulo horário;
Considerando o objetivo da restrição de circulação é endurecer a fiscalização
contra aglomerações e eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e
madrugadas;
Considerando que, o governo irá fiscalizar quem está cumprindo a medida mais
rigidamente, com força tarefa à noite durante o toque de recolher noturno;
Considerando que, se o atual cenário for mantido as pessoas continuarão se
aglomerando se não tiver outra opção como meio de transporte;
Considerando que a Pandemia mostra ainda mais a avaliação negativa das
operadoras de ônibus!
Considerando que, embora venha ganhando espaço entre os usuários do
transporte público. 49% das pessoas que passaram a usar o aplicativo para se
locomover disseram que antes usavam ônibus, metrô ou trem para ir ao trabalho
ou estudar, porém esta modalidade não é acessivel a grande maioria do
trabalhadores que exercem serviços essenciais e que têm se deslocado
diariamente pela cidade.
Considerando que há forte apelo
transporte público, pois é

popular para melhorar as condições de

péssima a visão que as pessoas têm das

concessionárias de ônibus, trens e metrô, pela insegurança e a falta de conforto;
Considerando que a população já tão empobrecida pelo fechamento dos
estabelecimentos, os que ainda são obrigados a trabalhar de forma presencial têm
sido obrigados a enfrentar os ônibus, trens e metrôs lotados escancarando a falta
de preocupação e cuidado com a saúde desses passageiros.
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Considerando, que será restringido, limitado, mesmo que não seja interrompida a
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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
CONSIDERANDO o disposto no Art. 228 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de São Paulo, que prevê a possibilidade de manifestação da Câmara
sobre determinados assuntos por meio de moção.
Requeiro, cobrar mais fiscalização sobre os contratos das concessionárias para
que haja mais transparência no cálculo das tarifas e todas as exigências do poder
As empresas de transporte público precisam melhorar a qualidade e se adaptar às
novas necessidades dos usuários para não perderem clientes mas sim vidas!
PROPONHO ao Egrégio Plenário, na forma regimental, a presente moção
de apoio aos trabalhadores que utilizam o Sistema de Transporte Público
Municipal para que sejam tomadas providencias para aumento de circulação
de ônibus. trens e metrôs ”;
Requeiro, seja dada ciencia aos Senhores:
Exmo. Senhor BRUNO COVAS
Prefeito do Municipio de São Paulo
Viaduto do Chá, no. 15 Centro Histórico de São Paulo São Paulo-SP
Exmo. Senhor Levi dos Santos Oliveira DD,Secretário Municipal de
Mobilidade e Transportes

Plenário da Câmara Municipal de São Paulo,16 de março de 2021.

DELEGADO PALUMBO (MDB)
Vereador
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público sejam atendidas.

Certifico que a presente moção foi encaminhada para publicação no

Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 17 de março de 2021.
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