
 

 

INDICAÇÃO Nº 2551, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da Consolidação do Regimento 

Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, João Doria, que 

determine aos órgãos competentes do Poder Executivo, visando obrigar, com a 

maior urgência possível,  a todas as empresas que prestam serviços de transporte 

coletivo de passageiros (rodoviários intermunicipais e trens), a reintroduzirem em 

seus veículos as janelas corrediças e, no caso dos ônibus, os alçapões de teto 

desobstruídos, de modo a permitir a ventilação natural, opcional ao uso do ar 

condicionado, durante o período da pandemia da Covid-19.  

JUSTIFICATIVA 

Estamos vivendo no país como um todo e também no Estado de 

São Paulo uma situação extremamente trágica: o número de mortes causadas pelo 

coronavírus não para de subir, chegando em proporções absolutamente 

desoladoras. 

Enquanto não temos as vacinas suficientes para imunizar a 

população, mais do que nunca precisamos reforçar todas as medidas necessárias 

para prevenir o avanço ainda maior da doença: distanciamento social (com as 

pessoas saindo de casa somente quando necessário), hábitos de higiene e uso de 

máscaras de proteção. 

Para algumas pessoas, em função da necessidade intransponível 

de trabalhar para conseguir o sustento de suas famílias, ou por desempenharem 

atividades essenciais, não resta opção a não ser utilizar os transportes públicos 

para seus deslocamentos. No entanto, são vários os relatos de transportes públicos 

lotados1, o que, infelizmente, favorece muito a contaminação.  

Some-se a isso a vedação das janelas que impede a circulação de 

ar e no caso da pandemia, isso é causa de intensificação da contaminação. A 

prefeitura do Rio de Janeiro determinou, por exemplo, por meio de decreto, que 

ônibus, vans, táxis e serviços por aplicativo só podem rodar com janelas abertas 

durante a pandemia. 

Do exposto, trata a presente indicação pretende que sejam 

reintroduzidas as janelas corrediças e os alçapões de teto desobstruídos a fim de 

                                                
1 Sem fase roxa, São Paulo amanhece com transporte público lotado (uol.com.br) 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/15/fase-mais-restritiva-do-plano-sp-amanhece-com-transporte-publico-lotado.htm


 

 

garantir a ventilação nos ônibus e trens, como forma de minimizar os impactos da 

contaminação da Covid-19 entre os usuários do transporte público no Estado. 

 

Sala das Sessões, em 21/05/2021. 

a) Marina Helou 


