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PROJETO DE LEI Nº.  13.361             
(Adilson Roberto Pereira Junior, Douglas do Nascimento Medeiros e Rogério Ricardo da Silva)

Autoriza, durante a suspensão de aulas presenciais em decorrência da
emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus (Covid-19), uso de

veículos do transporte escolar nos casos e condições que especifica.

Art.  1o. Durante a  suspensão  de  aulas  presenciais,  em  decorrência  da

emergência de saúde pública de importância internacional provocada pelo coronavírus (Covid-19), as

pessoas autorizadas pelo Município a trabalhar no transporte escolar poderão utilizar seus veículos

para, mediante remuneração, transportar:

I – profissionais da saúde;

II – pessoas que necessitem de atendimento médico;

III – funcionários de empresas, por contrato de fretamento.

§ 1o. O transporte de pessoas que necessitem de atendimento médico não

poderá ser feito concomitantemente com profissionais da saúde e/ou funcionários de empresas.

§  2o. Os  autorizados  obrigam-se a  respeitar  as  normas  sanitárias

estabelecidas para evitar a propagação da Covid-19, nos termos dos decretos municipais, dentre elas:

I – observância de distanciamento mínimo na acomodação dos passageiros;

II – uso de máscaras de proteção respiratória individual;

III – disponibilização de álcool  em gel com concentração mínima de 70%

(setenta por cento) ao entrar e sair dos veículos;

IV – higienização dos veículos entre uma viagem e outra.

Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



(PL no 13.361 - fl. 2)

J u s t i f i c a t i v a

É de conhecimento público o grande número de infectados pela Covid-19 no
Brasil  e  o  crescente  aumento  de  casos  que  vem  ocorrendo  dia  a  dia,  assim  como  as  enormes
dificuldades  do  Poder  Público  para  dar  conta  de  gigantesca  demanda,  inclusive  nos  transportes
realizados pelo SAMU, que é insuficiente para o atendimento de tantos chamados. Tal fato traz como
consequência uma enorme quantidade de vítimas, que muitas vezes ficam à espera do transporte.

Cabe salientar que uma das medidas impostas pelos Estados e Municípios
foi a suspensão das aulas, devido a vida escolar se mostrar como meio propagador do vírus que deu
ensejo à pandemia. Assim, junto com a suspensão das aulas, houve a necessidade de suspensão do
serviço de transporte escolar, que, certamente, poderá ser usado para transportar os profissionais da
saúde,  bem como os  que  necessitem de atendimento  médico  e  os  funcionários  de  empresas  que
encontram dificuldade  de  locomoção,  pela  redução da frota  no  transporte  público,  observadas  as
regras de segurança sanitária, dentre as quais o uso de máscaras, o distanciamento e outros.

Não podemos fechar os olhos aos profissionais do  transporte  escolar que,
com o fechamento das escolas,  há mais de um ano esperam sem poder trabalhar e tendo que pagar
seus impostos, financiamentos, além das demais despesas de qualquer cidadão brasileiro.

Há diariamente nos noticiários de diversas regiões do País a informação da
escassez  de  veículos  do  transporte  coletivo  urbano  e  rural,  o  que  faz  com  que  pessoas  fiquem
aglomeradas à espera dos veículos,  cuja superlotação  também torna inócua a medida adotada por
Estados e Municípios de combate incessante à Covid-19.

Assim, é necessário unir forças, de todos, para garantir o transporte seguro
dos milhares de trabalhadores da saúde e das pessoas que necessitam de atendimento médico e evitar
que o transporte coletivo seja meio para disseminação da Covid-19.

Insta salientar que os veículos do transporte escolar poderão circular para
atender essas pessoas enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, contribuindo, assim, para a
garantia  dos  seus  serviços,  sem  que  isso  possa  causar  aglomerações  e  maior  possibilidade  de
disseminação do vírus.

Portanto,  este  projeto  de  lei  ajudará  a  minimizar  dois  problemas:  o  da
carência de transportes e a falta de trabalho aos transportadores escolares.

Diante  de  todo  o  exposto,  na  certeza  de  que  a  presente  propositura
contribuirá para minimizar os efeitos da Covid-19, bem como possibilitará que o transporte dessas
pessoas seja realizado da forma mais segura possível, dentro dos padrões sanitários de redução dos
riscos de transmissão do vírus, solicitamos o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 12/05/2021

ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR DOUGLAS MEDEIROS
“JUNINHO ADILSON”

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA
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