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Programa Respeito à Vida  e 
SindimotoSP  conscientizam 
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Audiência na Câmara reúne 
autoridades  do município 
e federal para discutirem 
isenções de tributos para 

motofrete

ALESP cria Frente Parlamentar 
dos Veículos Sobre Duas Rodas

O Comando de Policiamento 
Rodoviário do Estado de São Paulo 
e SindimotoSP criam grupo de 
trabalho para discutir propostas de 
segurança e incluir multas aplicadas 
nas rodovias estaduais em pauta.

Prefeitura e SindimotoSP fazem 
acordo para o fim da cor branca 
e idade da moto subir para 10 
anos, cursos gratuitos e novas 

portarias serão publicadas
Desburocratização dos procedimentos para regularização da Licença Motofrete 
facilitará vida do motociclista profissional. Um dos itens é a permissão do uso de 

motocicletas de qualquer cor.

Lançada na Assembleia Legislativa de SP , objetivo 
principal é encontrar soluções urgentes e eficientes para 

diminuição de acidentes envolvendo motociclistas.

 Câmara Municipal de SP 
aprova por unanimidade 
PL 578 que impõe 
regras para empresas, 
aplicativos e tomadores 

de serviço
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evento encerrando Semana 

Nacional do Trânsito

Estudo divulgado pela 
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as motos ainda são a  parte 
mais frágil no trânsito em 
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Pg 02

Pg 07 Pg 03

Pg 02Pg 03



2 ACESSE NOSSO SITE WWW.JORNALAVOZDOMOTOBOY.COM.BR EDIÇÃO 102 - 2019

Editorial

No mês de setembro, a Semana Nacional de Trânsito trouxe novamente à discussão dos 
acidentes envolvendo motociclistas que não diminui, pelo contrário, aumenta. Muito mais que 
palavras, o que é necessário e se faz urgente são ações que de fato surtam efeito. Campanhas 
educativas específicas para motociclistas são bem vindas e devem tratar do assunto com 
seriedade. O SindimotoSP no uso de suas atribuições como representante legítimo da categoria 
do motofrete não tem poupada esforços apresentando soluções aos poderes públicos que 
ajudem nessa diminuição, tanto para motoboys quanto motociclistas que usam motos para 
diversos fins. É também preciso, união de todos para combater e reverter essa situação que tem 
dizimado uma geração de jovens que apenas querem ganhar seu sustento.

SindimotoSP é contra multas aplicadas em rodovias

Motoboys passam por vivências para se atentarem às 
consequências dos acidentes de trânsito

SindimotoSP reúne-se com o 5º Comando da Polícia Rodoviária para tratar 
sobre as multas aplicadas em rodovias estaduais contra motociclistas

No dia último dia 18, o Centro de Reabilitação Lucy 
Montoro Lapa, em parceria com o programa Respeito 
à Vida e o SindimotoSP, recebeu motoboys com ga-
mes interativos e vivências para alertar sobre as con-
sequências dos acidentes de trânsito.

A iniciativa integra as mais de mil ações promovi-
das pelo Governo do Estado na Semana Nacional do 
Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de se-
tembro e tem o objetivo de conscientizar a sociedade 
sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres 
devem ter no trânsito.

A programação contou com um game interativo 
sobre as lesões decorrentes da violência no trânsito, 
além do desafio de vivenciar algumas situações sob a 
ótica da pessoa com deficiência, como se locomover 
com cadeira de rodas e também experimentar mo-
dalidades do esporte adaptado, como vôlei sentado.  

Os Policiais Rodoviários estão multando os motoboys que trafegam entre os 
corredores da Raposo Tavares, Airton Sena e Castelo Branco. Lei que proibia 
usar aquele espaço é vetada e artigo do CTB deve considerar velocidade e clima.

No final, uma roda de conversa com quatro pacientes 
da Rede, todos vítimas de acidente de moto mas com 
lesões diferentes, conversaram com os motoboys.

“Precisamos não só discutir as questões ligadas aos 
acidentes envolvendo motocicletas como encontrar 
soluções urgentes para reverter o número de óbitos 

Um ofício encaminhado pelo SindimotoSP para o 
Comandante Geral da Polícia Rodoviária do Estado de 
São Paulo Lourival da Silva Junior resultou na reunião 
presidida pelo Cel Menemilton - Comandante do 5º Ba-
talhão da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. 

O encontro serviu para sensibilizar à polícia rodoviá-
ria em relação as multas que estão sendo aplicadas no 

O Comandante Menemilton disse entender a preo-
cupação do sindicato e criará um Grupo de Trabalho 
com objetivo de buscar mecanismos que diminuam 
ainda mais os acidentes, como campanhas educativas. 
Segundo o militar, a intenção da Polícia Rodoviária é 
educar antes de multar.

Para o Grupo de Trabalho serão convidados a CCE, 
administradora das rodovias, o DER, órgão do Gover-
no Estadual de São Paulo que fiscaliza as rodovias e 
demais entidades como Abraciclo e outras.

Presentes na reunião estavam: Ten Cel PM Mene-
milton, Maj PM Marcel, Cap PM Julio Martins, Ten PM 
Lima Neto, Gilberto Almeida Santos (presidente do 
SindimotoSP e Rodrigo Silva (Diretor de Relações Ins-
titucionais SindimotoSP).

O SindimotoSP no uso de suas atribuições como le-
gítimo representante da categoria se colocou contra 
as multas aplicadas recentemente nos motoboys no 
chamado “corredor da rodovia” e “por aproximação 
de veículos” nas Rodovias Raposo Tavares, Airton 
Sena e Castelo Branco pelos policiais rodoviários por 
entender que o Artigo 56 (proibição de circulação de 
motos nos corredores) do Código de Trânsito Brasilei-
ro – CTB, que foi vetado pelo então presidente da Re-
pública Fernando Henrique Cardoso e que o Artigo 192 
(guardar distância de veículos) que deve se considerar 
a velocidade e as condições climáticas do local.

Em conversa com o Comandante da Polícia Rodo-
viária do Estado de São Paulo – Cel Lourival da Silva 
Junior, o SindimotoSP relatou que a ação dos agentes 
policiais deve ser em relação ao excesso de velocida-
de, irregularidade de documentos ou da motocicleta 
etc, e não por conta dos corredores ou aproximação 
de veículo.

O posicionamento do SindimotoSP se dá pelos relatos 
que chegaram de motociclistas profissionais que trafe-
gam diariamente pelas rodovias citadas que, devido ao 
grande fluxo nos horários de pico, estão extremamente 
congestionadas, fazendo com que esses profissionais 

andem em corredores. Isso abre a possibilidade para 
que os policiais multem os usuários de motocicletas 
com base nos artigos 56 e 192 do CTB.

De fato, o SindimotoSP entende que essa situa-
ção está deixando trabalhadores sem poder traba-
lhar devido ao excesso de multas dos artigos cita-
dos que eles têm levado.

Os trabalhadores motociclistas que entendem 
ser a manifestação pacífica nas rodovias a forma 
de mostrarem o quanto estão sofrendo com isso 
para alertarem as autoridades, estão usando a 
prerrogativa de seus direitos garantidos na Cons-
tituição Brasileira.

O SindimotoSP continuará tentando também 
sensibilizar as autoridades militares quanto a essa 
ação que tem prejudicado milhares de trabalhado-
res que buscam o sustento de suas famílias.

chamado “corredor da rodovia” e “por aproximação de 
veículos” nas Rodovias Raposo Tavares, Airton Sena e 
Castelo Branco, por entender que o Artigo 56 (proibi-
ção de circulação de motos nos corredores) do Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB, que foi vetado pelo então 
presidente da República Fernando Henrique Cardoso 
e que o Artigo 192 (guardar distância de veículos) que 
deve se considerar a velocidade e as condições climáti-
cas do local, permitem o tráfego no corredor.

O Comandante ouviu atentamente o SindimotSP e 
justificou que essas ações visam a diminuição de mor-
tes nessas rodovias e coibir os excessos cometidos pe-
los motociclistas. Para comprovar mostrou estatísticas 
da redução: em 2018 foram 31 mortes e em 2019, devido 
as ações, registrou-se 19 no mesmo período.

ou acidentes que deixam sequelas. Ações como essas 
são um caminho, porém, é preciso mais. Campanhas 
educativas são essenciais”, disse o presidente do Sin-
dimotoSP Gilberto Almeida dos Santos.
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Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas 
buscará políticas públicas para motociclistas

A Frente Parlamentar dos Veículos Sobre Duas 
Rodas, que tem mais de 60 deputados estaduais ins-
critos, autoridades e especialistas em trânsito, além 
de representantes da sociedade civil como o Sindi-
motoSP, abre possibilidade para um novo olhar e a 
necessidade imediata de aprovar medidas de atenção 
e prevenção contra a violência no trânsito, além de 
políticas públicas que de fato diminuam os altos ín-
dices de acidentes. Para isso serão criados vários gru-
pos temáticos que abordarão temas como legislação, 
tributação, sustentabilidade, segurança pública, mo-
bilidade urbana, entre outros.

Na sessão solene que aconteceu no auditório Paulo 
Kobayashi – Assembleia Legislativa de SP, no dia 17 
de setembro de 2019, às 19h, estavam presentes o De-
putado Estadual Altair Moraes, o Vice-presidente da 
Assembleia Legislativa Gilmaci Santos, o Presidente 
da Anfamoto Orlando Cesar Leone, o Deputado Es-
tadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, o Presi-
dente do SindimotoSP Gilberto Almeida dos Santos, 
especialistas sobre questões de trânsito, autoridades, 
sindicalistas, motociclistas, imprensa local e demais 
convidados.

Lançada na Assembleia Legislativa de SP , objetivo principal é encontrar soluções 
urgentes e eficientes para diminuição de acidentes envolvendo motociclistas.

Do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do 
Estado de São Paulo - SindimotoSP, o recado dado 
pelo presidente Gilberto Almeida dos Santos foi a 
extrema necessidade de políticas públicas urgen-
tes para o setor. “Está acontecendo uma verdadeira 
carnificina nas ruas. A cada dia aumenta o número 
de mortes entre motociclistas e todos devem unir 
forças para que isso diminua. A Frente Parlamen-
tar vem de encontro a essa necessidade”, disse.

O Presidente da Associação Nacional dos Fabri-
cantes e Atacadistas de Motopeças - Anfamoto Or-
lando Cesar Leone, elogiou a iniciativa que irá “dar 
visibilidade e respeito ao setor”, que é ignorado pelas 
instâncias governamentais. Ele citou ainda que ini-
ciativa semelhante poderá ser criada na Câmara dos 
Deputados Federais, em Brasília.

O Deputado Estadual Jorge Wilson Xerife do Consu-
midor (foto acima), que também coordena e preside 
à Frente Parlamentar dos Veículos Sobre Duas Rodas, 
preocupa-se com o assunto e tem trabalhado junto 
ao setor para buscar soluções. “As motocicletas cada 
dia mais são utilizadas principalmente nas grandes 
cidades para entregas e também para resolver os pro-
blemas crônicos de transporte e por isso precisam de 
mais atenção” finalizou o deputado.

Também serão objetivos da Frente:

- Realizar encontros, seminários, workshops e 
outras ações pertinentes ao desenvolvimento de 
políticas públicas para a melhoria do segmento.
- Fomentar e viabilizar iniciativas dos poderes 
Legislativo e Executivo que tenham por objetivo 
promover ações e medidas que visem aprimorar 
a defesa dos motociclistas
- Apoiar instituições que sejam ligadas ao setor 
buscando soluções práticas para diminuição de 
acidentes.
- Procurar de modo contínuo promover estudos que 
aperfeiçoem leis referentes à classe motociclista.
- Reconhecimento da motocicleta como modal de 
transporte e igualdade em relação a benefícios, 
isenções de impostos etc.Presidente da Anfamoto Orlando Cesar Leone

Presidente da Febramoto e SindimotoSP Gilberto Almeida dos Santos

Fim da cor branca para regularização da Licença Motofrete
e idade da moto aumentada para 10 anos

O SindimotoSP esteve em reunião com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes - Prefeitura de 
SP, para tratar de demandas que incentivam os motofre-
tistas a cumprirem à Lei Municipal 14491. As alterações 
beneficiam o exercício da profissão na capital paulista.

O SindimotoSP na luta pela desburocratização da 
regulamentação obteve avanços importantes para 
motofrete paulista e o trabalhador com motos usadas, 
que terão mais facilidades na hora de obter à Licença 
Motofrete. 

Motos de outras cores que não for a branca, pode-
rão ser licenciadas, desde que atendam as outras 

Desburocratização dos procedimentos para regularização da Licença Motofrete 
facilitará vida do motociclista profissional. Um dos itens é a permissão do uso de 
motocicletas de qualquer cor.

exigências previstas pela Lei Municipal 14491. Outra 
conquista do SindimotoSP também diz respeito a des-
burocratização dos procedimentos da regularização da 
Licença Motofrete - moto passageiro para espécie car-
go – categoria aluguel que o Departamento de Trans-
portes Públicos – DTP, já está colocando em prática, 
facilitando a vida dos motoboys, devido a intervenções 
e intermediações do sindicato, representante legítimo 
da categoria.

A Idade da moto poderá passar de 8 anos para 10 
anos. Trabalhador que tem moto usada e dentro desse 
período poderá regularizar à motocicleta. A secretaria 

e a prefeitura estão verificando juridicamente a possi-
bilidade dessa mudança.

Também foi discutido o Curso 30 horas Obrigatório 
do Contran, que devem ser gratuitos. Ele é a porta de 
entrada para regularização. O SindimotoSP pede a 
volta dos cursos gratuitos oferecidos tanto pelo muni-
cípio quanto estado para que o trabalhador diminua 
seus custos na hora de se regularizar. Essa ação por 
parte dos poderes públicos incentiva os trabalhadores 
na regulamentação e ajuda na qualificação do setor.

Participaram dessa reunião o Secretário Municipal 
de Mobilidade e Transportes Edson Caram, o Presiden-
te do SindimotoSP e Febramoto Gilberto Almeida dos 
Santos, diretores do SindimotoSP e representantes da 
prefeitura de São Paulo.

As reuniões que o SindimotoSP tem com à Prefei-
tura acontecem no sentido de melhorar a vida dos 
motociclistas. A categoria se qualifica e obtém mais 
benefícios, contribuindo na diminuição dos acidentes 
e mortes no trânsito, promovendo ainda a segurança 
do trabalhador motociclista e exigindo profissionais 
100% regulamentados, que cumpram as leis que re-
gem a categoria.

Outras reuniões estão sendo agendadas para dis-
cutir e buscar outros benefícios para à categoria. São 
novidades em relação a facilitação da regulamentação 
para que o trabalhador motociclista tenha mais quali-
dade de vida.
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Estudo mostra taxa de mortalidade no trânsito
do Brasil entre 2018 e 2009

Em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) lançou a Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito, na qual governos de todo o mundo se com-
prometeram a adotar medidas para reduzir as mortes 
no trânsito pela metade. Os números do Seguro DP-
VAT mostram os avanços, mas dezenas de milhares 

de vidas ainda são perdidas todos os anos nas ruas 
e estradas brasileiras. Para dar visibilidade a essas 
estatísticas, pelo segundo ano consecutivo, a Segu-
radora Líder lança um relatório especial para marcar 
a Semana Nacional de Trânsito.

O relatório também apresenta, entre outros dados, 

as categorias mais envolvidas em acidentes fatais, o 
perfil dessas vítimas, os horários de maior frequência 
de ocorrências que resultam em mortes. Todas essas 
informações são organizadas pela Seguradora Líder 
a partir dos números de pagamentos de indenizações 
do Seguro DPVAT, um direito dos mais de 210 milhões 
de brasileiros, sem apuração de culpa, sejam moto-
ristas, pedestres ou passageiros, constituindo um 
instrumento de proteção social sem igual no mundo.

Na Semana Nacional do Trânsito, Seguradora Líder divulga índices de 
acidentes nas vias públicas brasileiras. 
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Motoboy legal anda dentro da lei e com documentos em dia

Na Semana Nacional de Trânsito motociclistas são 
alertados sobre segurança no trânsito

O serviço de motofrete - entrega, coleta e distribuição 
de documentos e pequenas cargas feito por meio de 
motocicletas - tem crescido diante do desemprego que 
assola o país. Muitos, por falta de opção vão para as 
ruas e o pior: sem estar devidamente autorizado para 
exercer à profissão. A Lei Federal 12009, que disciplina 
o serviço em todo Brasil, é obrigatória, e entre 
algumas obrigações, a obtenção da Licença Motofrete 
é a que permite a motocicleta fazer transporte de 
mercadorias ou documentos. Já o Condumoto, é 
o documento que permite o trabalhador exercer o 
ofício. Ele é o cadastro do condutor em transportes 
de pequenas cargas. Para obter o documento, é 
necessário fazer o Curso Obrigatório do Contran 30 
horas em locais autorizados pelo Detran. Já a Licença 
Motofrete (placa vermelha) é a autorização da moto 
que será usada para realizar os serviços, emitida 
pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP). 
O SindimotoSP (Rua Dr Eurico Rangel, 58 – Brooklin 
Novo) providencia e reúne a documentação para os 
dois documentos.

Na Semana Nacional de Trânsito, período que visa 
conscientizar a sociedade sobre o comportamento seguro 
em ruas e estradas, a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo realizou, no dia 
25 de setembro, um encontro para conscientização de 
motociclistas quanto a prevenção de acidentes de trânsito. 
Presentes no evento estavam Célia Leão (Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência), Dr. Danilo 
Stanzani (Secretário da Saúde de São José dos Campos), 
Dr. Paulo Roberto Falcão Ribeiro (Diretor Presidente do 
Detran SP), Gilberto Almeida dos Santos (Presidente 
do SindimotoSP e Febramoto), Rodrigo Silva (Diretor 
de Projetos Institucionais SinidimotoSP), autoridades, 
representantes sindicais, especialistas em trânsito, 
convidados, motociclistas e imprensa.

O evento fzz parte do programa do Governo do Estado 
de São Paulo “Respeito à Vida” e aconteceu durante 

Condumoto
Ter 21 anos completos;
Estar habilitado, no mínimo, há 2 anos na categoria A;
Não estar cumprindo pena de suspensão do direto de 

dirigir;
Não estar com a Carteira Nacional de Habilitação 

cassada, em decorrência de crime de trânsito, ou estar 
impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Obs: Após o curso, é necessário tirar uma segunda via 
da CNH, realizar o Exame Psicotécnico para incluir o EAR 
(Exerce Atividade Remunerada) e o curso de motofretista 
no documento, antes de apresentar ao Departamento de 
Transportes Publicos (DTP).

Onde fazer o curso:Companhia de Engenharia de 
Trafego – CET, SEST/SENAT ou Autoescolas.

 Licença de Motofrete
A moto deve se enquadrar nas seguintes características: 

ser original de fábrica, ter no máximo oito anos e motor 
com no mínimo 120cc. Apresentar no Departamento de 
Transportes Públicos (DTP):

todo o período da manhã, com palestras com equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, especializada na 
área da Medicina de Reabilitação, além de profissionais 
da Polícia Rodoviária Estadual e Federal e bombeiros 
do SAMU, além de vídeos educativos sobre trânsito 
e exposição sobre o cotidiano de quem trabalha com 
trânsito e mobilidade.

De acordo com a Secretária Célia Leão, “é preciso 
cuidar das nossas ações e das ações de quem está ao 
nosso lado e isso acontece quando cada um faz a sua 
parte”. E finalizou “A vida de vocês não tem preço, 
nós precisamos de vocês no trânsito, e é por isso que 
estamos fazendo esse seminário”. Foi anunciado 
também que, em parceria com a Secretaria, o DETRAN-
SP vai criar novos polos de exames para que pessoas 
com deficiência possam tirar a carteira de habilitação 
no estado de São Paulo.

Condumoto em validade;
Certificado de registro de veículo em nome do 

interessado ou com transferência autorizada com firma 
reconhecida;

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – 
CRLV;

Nota fiscal da moto, caso seja zero quilômetro;
Comprovante de regularidade das multas de trânsito 

vinculadas à moto;
Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários - CCM (com o código 2488) no caso de condutor 
autônomo;

Comprovante de regularidade de INSS, no caso de 
condutor autônomo;

Apólice de seguro de vida complementar não inferior a 
3 vezes o valor do seguro obrigatório DPVAT (R$ 40.500,00 
– ano 2019);

Motocicleta de sua propriedade ou comprovação de 
copropriedade ou composse do veículo caso não esteja no 
próprio nome;

Ser aprovado em vistoria no DTP.

 Os motociclistas receberam informações sobre 
mobilidade urbana e cuidados ligadas à reabilitação.

De acordo com dados do Infosiga SP, sistema de dados 
para acidentes de trânsito do Governo de São Paulo, as 
ocorrências com motocicleta são concentradas em vias 
urbanas e mais da metade dos casos envolvem colisões 
contra outros veículos. O perfil das vítimas motociclistas 
é jovem do sexo masculino, com idade entre 18 e 29 anos 
e condutor do veículo na maioria dos casos.

O programa “Respeito à Vida” promoveu mais de mil 
iniciativas ao longo da Semana Nacional do Trânsito, 
que acontece de 18 a 25 de setembro. As ações educativas 
e de fiscalização foram realizadas por dez secretarias, 
além de autarquias e municípios conveniados com o 
programa.

Grande parte dos esforços do Governo de São Paulo 
na Semana Nacional do Trânsito teve como foco a 
conscientização da população. Levantamento do 
Infosiga SP, sistema de dados para acidentes de trânsito 
do Governo de São Paulo, aponta que 94% dos acidentes 
fatais são causados por falha humana. Os motociclistas 
são as maiores vítimas, tanto na questão óbito quanto 
sequelas pós-acidentes.

Ação fez parte do programa “Respeito à Vida”, que teve mais de mil atividades 
durante Semana Nacional de Trânsito. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, SindimotoSP e o Detran aliaram discurso e fortaleceram conjunto 
de políticas de estado para questão da mobilidade urbana apontando consequências, 
soluções e demandas para quem anda de motocicleta em SP.
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Audiência Pública na Câmara Municipal de SP 
reúne vereador, deputado federal e SindimotoSP 

para discutir demandas para o motofrete

Câmara Municipal de SP aprova PL 578 que regulamenta 
motofrete para empresas de aplicativos e tomadores de serviço

Uma iniciativa do vereador Gilberto Nascimento Jr 
resultou em audiência pública na Câmara dos Verea-
dores de SP para tratar de demandas urgentes e ne-
cessárias no motofrete da capital. Na pauta estavam 
melhorias trabalhistas, de segurança e remuneração 
mais justa para à categoria. O deputado federal Gil-
berto Nascimento, que é pai do vereador, também es-
teve no evento.

Presente no encontro, o SindimotoSP sugeriu a 
criação de políticas públicas voltadas para quem 
anda de motocicleta ou faz uso dela para sobrevi-
ver. O foco foi a isenção de impostos para equipa-
mentos de uso obrigatório, porém, linhas de finan-
ciamento para compra de veículos e a realização de 
cursos gratuitos de capacitação para formação de 
condutores de motocicletas também foram reivin-
dicações apresentadas.

Após reuniões entre SindimotoSP e a Comissão 
de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica 
da Câmara de Vereadores de São Paulo, foi criado 
o Projeto de Lei 578/2019 que realmente atende as 
demandas da categoria e que dará um novo rumo a 
situação do motofrete na capital paulista. O PL 578 
regulamenta a Lei Federal 12.009, 12.436, 12.997 e 
atualiza a Lei Municipal 14491.

Agora essas empresas terão responsabilidades sobre 
as contratações que fazem, situação essa que não es-
tava prevista nas leis que regulamentam à categoria.

O PL 578 também irá promover a segurança do 
motociclista profissional no exercício da profissão e 
diminuir acidentes envolvendo motocicletas, entre 
outras questões.

Segundo a CET – SP, as empresas de entregas por 
aplicativos que atuam no motofrete foram respon-

Da esquerda para à direita: Rodrigo Silva (Diretor de Rela-
ções Institucionais SindimotoSP), Gilberto Nascimento Jr (Ve-

reador), Gilberto Almeida dos Santos (Presidente SindimotoSP) 
e Gilberto Nascimento (Deputado Federal)

“Os motoboys precisam de incentivo para con-
tinuar exercendo à profissão, uma delas seria a 
isenção de impostos como já acontece com algu-
mas categorias, no caso, a dos taxistas, frisou Gil-
berto Almeida dos Santos, presidente do Sindimo-
toSP e que fez parte da mesa oficial, representado 
os motofretistas.

Por sua vez, o vereador Gilberto Nascimento Jr, 
além de concordar com a criação de políticas pú-
blicas específicas para o setor, sugeriu elaboração 
de um Projeto de Lei em âmbito federal que daria 
isenção de impostos na aquisição de motos para 
motofretistas. “A audiência foi boa para ouvi-los, 
saber quais as principais dificuldades enfrenta-
das”, disse o vereador.

O diretor de projetos do SindimotoSP, Rodrigo Sil-
va, disse que o foco das demandas é a melhoria da 
segurança. “Nossa categoria é uma das poucas cuja 
alta periculosidade é reconhecida por lei. Agora esta-

sáveis por aumento de 18% nas mortes em aciden-
tes envolvendo motocicletas na capital paulista. 
A regulamentação resultante do PL 578 obrigará 
essas empresas terem responsabilidade com seus 
funcionários.

Assinaram o documento os vereadores, que apro-
varam em unanimidade, Adilson Amadeu, George 
Hato, Mario Covas Neto, Quito Formiga, Ricardo 
Teixeira, Senival Moura e Xexéu Tripoli.

Um dos pontos da lei determina que as empresas 
de aplicativos, que faturam milhões, terão que ter 
Termo de Credenciamento nos termos do artigo 4º 
da Lei Municipal 14491. Sem essa responsabilidade, 
as empresas de aplicativos jogam as responsabili-
dades dessa lei nas costas do motofretista, que paga 
os impostos, recolhe tributação e tem seus salários 
rebaixados, ou seja, toda a tributação financeira 

mos buscando mecanismos para igualar os motofre-
tistas e motoboys a outras categorias de transporte”, 
ressaltou.

Também presente à audiência, o deputado federal 
Gilberto Nascimento, comentou o debate. “As recla-
mações feitas aqui mostram que, apesar de algumas 
legislações já tratarem da questão, ainda há muita 
coisa a ser feita”, afirmou o deputado que levará es-
sas pautas para o Congresso Nacional para discussão 
e busca de melhorias para o setor em todo Brasil.

Para se ter uma ideia da urgência de políticas públi-
cas específicas, nos últimos 10 anos, 200 mil mortes 
e 2.5  milhões de invalidez aconteceram com moto-
ciclistas. Ainda por conta dos aplicativos, a falta de 
regulamentação ou fiscalização fez com que aumen-
tasse em 2018 o número de mortes de motoboys na 
capital paulista pela irresponsabilidade e falta de 
compromisso das empresas de aplicativos com os mo-
tofretistas cadastrados em suas plataformas digitais.

fica nas costas do trabalhador motociclista.
No documento ainda tem a determinação que em-

presas que atuem no setor que não tem como sua ati-
vidade fim o motofrete, sejam obrigadas a obterem 
um Cadastro Simplificado.

Pelo PL 578 elas também serão obrigadas a pa-
gar os 30% de adicional de periculosidade que os 
motofretistas celetistas já recebem por conta da 
Lei Federal 12997 e passarão a responder solidaria-
mente, em caso de acidentes com o trabalhador, se 
responsabilizando com custos hospitalares ou com 
funeral, se for o caso.

Além disso, essas empresas não poderão contratar 
motociclistas para seus aplicativos que não tenham 
Condumoto (Lei Federal 12009) e Licença Motofrete – 
Placa Vermelha (Lei Municipal 14491) ou estimularem 
velocidade nas entregas com prêmios, bônus etc.




