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MOÇÃO nº 4/2020
Moção de Apoio à implementação de políticas
públicas para empresas e transportadores de
vans escolares.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Os vereadores que subscrevem a presente Moção de Apoio à implementação de políticas
públicas para empresas e transportadores de vans escolares, em conformidade com as normas
regimentais, submetem à apreciação do Colendo Plenário a presente Moção.
Considerando que devido pandemia da Covid 19 as aulas das redes particular e pública
foram suspensas desde 19 de março do corrente ano, estando atualmente sem previsão de retorno
da normalidade na rede de educação do Município e que diante de tais fatos, a classe dos
transportadores de vans escolares passa por uma crise sem precedentes;
Considerando que a realidade do setor de transportadores de vans escolares é de que
precisam prestar com exclusividade o serviço de transporte escolar não havendo possibilidade de
readequação na prestação de serviços e que recebem apenas 10 meses por ano em virtude do
período de férias escolares e que na prática neste ano só prestaram serviço no mês de março;
A crise mencionada impede o cumprimento dos contratos firmados entre os pais e os
transportadores e tal fato gera por um lado a inadimplência e cancelamento por parte dos
contratantes e por outro evidente constrangimento dos transportadores que não podem cobrar por
serviços não prestados e ou recuperar clientes.
Os transportadores de vans escolares realizaram diversos protestos pacíficos com o
escopo de chamar atenção da sociedade caxiense e dos governos para que busquem implementar
políticas que visem mitigar os efeitos desastrosos da pandemia no setor econômico. A título de
exemplo, o Auxílio Emergencial do Governo Federal, segundo reportagem do Jornal Pioneiro de
7 de maio do corrente ano, página 7, evidenciou que de um universo de 50 transportadores que
requereram o aludido benefício, apenas 4 tiveram êxito no pleito.
Em síntese, é imprescindível o labor dos transportadores de de vans escolares para o
funcionamento regular da rede de educação, uma vez que prestam serviço de grande relevância
social e que considerando que o setor será certamente um dos últimos a retomarem a
normalidade, caso não recebam socorro, corre-se o real risco de desmonte desta importante
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categoria.
Nesse sentido, requer-se que os Governos implementem políticas públicas favoráveis
aos transportadores de vans escolares, em especial o Governo Estadual que através dos bancos
públicos podem e devem criar linhas de crédito com carência e juros baixos, visando para além
de socorrer o setor, também resguardar e preservar essa importante estrutura que atende a rede de
educação.
Diante do acima exposto, por ser matéria de relevância social, requer a aprovação
unânime da presente Moção de Apoio à implementação de políticas públicas para empresas e
transportadores de vans escolares e que após aprovada seja remetida ao Governador do Estado do
Rio Grande do Sul; ao Prefeito Municipal de Caxias do Sul e aos Deputados Estaduais da Região
da Serra : Neri, o Carteiro (SD), Carlos Búrigo (MDB), Fran Somensi (Republicanos), Elton
Weber (PSB) e Gilberto Vargas (PT).

Caxias do Sul, 12 de Maio de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
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