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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO

“Moção de apoio aos usuários de serviços públicos de
transportes para que sejam tomadas providencias para que se
coloque 100% (cem por cento) da frota de ônibus. trens e metrôs
em circulação ”

Considerando que, todo estado de São Paulo entrou na fase emergencial (roxa) da
quarentena contra a covid-19 nesta segunda-feira (15), após duas semanas de fase
vermelha.
Considerando que, o objetivo é reduzir a circulação de pessoas, as aglomerações e,
consequentemente, a transmissão da covid-19.
Considerando, os inúmeros relatos de ônibus, metrô e trens lotados, e horas dentro
dos veículos.
Considerando, ser impossível manter qualquer distanciamento e a insegurança e o
medo de contaminação são permanentes a todos os usuários dos transportes públicos
nas filas de embarque e nos momentos de desembarque;
Considerando que, a fase emergencial (roxa) da quarentena foi decretada devido ao
colapso na rede de saúde de São Paulo, entretanto, os cuidados necessários aos
usuários de transportes coletivos deixaram de ser adotados com os veículos lotados e
com pouca ventilação, os transportes coletivos se tornam um local de alto risco para a
transmissão do novo coronavírus, na avaliação de especialistas.
Considerando que, se o atual cenário for mantido as pessoas continuarão se
aglomerando se não tiver 100% da frota em circulação;
Considerando que a Pandemia mostra ainda mais a avaliação negativa das
operadoras de ônibus
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.
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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
Requeiro, sejam disponibilização de mais ônibus, trens e metrôs com 100% (cem por
cento ) da frota em circulação.
PROPONHO ao Egrégio Plenário, na forma regimental, a presente moção de
apoio aos usuários do Sistema de Transporte Público Municipal para que sejam
tomadas providencias para aumento de 100 % de ônibus. trens e metrôs em
circulação ;

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
Setor de Protocolo Rua Boa Vista, nº 128 São Paulo- SP CEP 01014-000

Ao Exmo. Senhor João Dória
Governador do Estado de São Paulo
Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo - SP, 05650-905

Plenário da Câmara Municipal de São Paulo,17 de março de 2021.

DELEGADO PALUMBO (MDB)
Vereador
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Requeiro, seja dada ciencia aos Senhores:
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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
Justificativa
O estado de São Paulo entrou na fase emergencial (roxa) da
quarentena contra a covid-19 nesta segunda-feira (15), após duas
semanas de fase vermelha.

pessoas, as aglomerações e, consequentemente, a transmissão da covid19.o índice de isolamento social em São Paulo não registrou alteração
significativa, indo de 41% na semana passada, para 42% hoje. Em todo o
estado se manteve na mesma média que vem sendo registrada desde 14
de janeiro: 40%. O que indica que a maior parte dos trabalhadores segue
se deslocando normalmente aos locais de trabalho, ontem dia 16 de
março, o estado bateu recorde de 679 mortes.
Tanto o governo municipal e estadual têm ignorado a situação dos
trabalhadores no planejamento das ações contra a covid-19. Os
empresários estão retirando ônibus de circulação, reduzindo suas frotas, o
que acaba resultando na superlotação, o que do ponto de vista do debate
sanitárioa cabam se transformadondo nos locais de disseminação do vírus
e os passageiros passam a ser os principais vetores para a cidades e
outras localidades da Grande São Paulo, assim é imprescindível a tomada
de providências imediatas colocando 100% da frota de ônibus, trens e
metrô em circulação.
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Levando em consideração que o objetivo é reduzir a circulação de
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