São Paulo, 04/12/2021

Declaramos estarmos solidários ao Projeto Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei
Complementar 45/21 da Deputada Edna Macedo.
A ABVE representa 82 empresas líderes do setor automotivo, energético e fabricante de
componentes para todo o ecossistema da mobilidade elétrica, e nossos associados
contam com pessoas especiais que necessitam de transporte público seguro e de
qualidade no serviço denominado LIGADO.
O LIGADO é um serviço de transporte que foi criado para facilitar o deslocamento das
pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida no sistema de transporte
intermunicipal.
Atualmente o serviço é realizado através de um convênio firmado entre a EMTU/SP e a
Secretaria de Estado da Educação, nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas.
O serviço conta com 534 veículos adaptados e adequados ao transporte de passageiros
cadeirantes e não cadeirantes, a frota é constituída de empresas credenciadas à
Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O serviço presta atendimento do tipo “porta
a porta” para cerca de 5100 crianças e adolescentes (incluindo seus acompanhantes),
entre suas residências e as 987 escolas ou instituições conveniadas ou credenciadas com
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo nas regiões metropolitanas de São
Paulo e Campinas.
A segurança é garantida pela fiscalização da EMTU/SP, que só permite operadores
credenciados junto à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, detentores do
Certificado de Registro de Operação. Os veículos passam por inspeção a cada seis meses
e a equipe técnica da EMTU verifica mais de 400 itens de segurança.
Os esforços da EMTU/SP para ampliar a acessibilidade dos alunos com mobilidade
reduzida severa – que não tem condições de utilizar o transporte comum de passageiros
– da rede pública estadual e das entidades assistenciais conveniadas ou credenciadas
com a Secretaria de Estado da Educação, dentro do sistema de transporte
intermunicipal, abre caminho para que essas pessoas melhorem sua qualidade de vida
e exerçam sua cidadania. O atendimento do LIGADO atende em sua maioria, famílias de
baixa renda, garantindo que esses alunos terão acesso digno à educação e mais
oportunidades de um futuro melhor.

Há muito tempo o Estado carece de uma entidade pública que atenda a contento e de
forma exclusiva a todos os passageiros do Estado e ver esta possibilidade se concretizar
utilizando a estrutura da EMTU/SP, com a possibilidade de atendermos muito mais
pessoas que ainda necessitam desse serviço essencial nos deixa otimistas quanto ao
futuro.

Atenciosamente,

________________________________
Adalberto Maluf
Presidente do Conselho da ABVE

