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Os profissionais de transporte coletivo vêm enfrentando uma rotina de trabalho 
cada vez mais desgastante na Cidade de São Paulo por diversos motivos, dentre 
eles: trânsito que expõe as pessoas a um nível maior de estresse e desgaste físico, 
necessidade de cumprir horários (cada vez mais exigentes), jornadas de trabalho 
maiores ou mesmo pela impaciência de motoristas e pedestres.  
A soma de todos estes fatores tem um resultado perigoso: o aumento do número 
de acidentes envolvendo ônibus na Capital Paulista. De acordo com dados da 
SPTrans (São Paulo Transpores) foram registrados só neste ano, de janeiro a 
setembro, 1100 acidentes envolvendo apenas ônibus municipais. A média é de 4 
acidentes com ônibus por dia neste período, já superior à média de 3,8 ocorrências 
no ano passado.  
Como se não bastasse, além das evoluções tecnológicas, a sociedade também 
mudou, transformando os passageiros em pessoas mais críticas e exigentes, 
conhecedores de seus direitos.  
O que torna o motorista de ônibus (e demais profissionais) não apenas uma pessoa 
que guia um veículo, mas também uma pessoa capaz de lidar com o ser humano e 
até com suas emoções, a fim de contribuir para que os serviços de transporte 
coletivo oferecidos à população se tornem mais “humanos” e eficientes.  
Sendo assim, a presente propositura objetiva instituir cursos de reciclagem para 
profissionais de transporte coletivo, administrados bianualmente, por meio de 
treinamentos que garantam um melhor relacionamento e harmonia com pedestres, 
ciclistas, passageiros e outros motoristas.  
Neste ínterim, a propositura busca contribuir com a qualificação e aprimoramento 
dos profissionais de transporte público coletivo de forma a oferecer cursos 
periódicos de reciclagem mediante o reforço em noções de direção defensiva, 
segurança no trânsito, cidadania e ética, além de um olhar sobre o papel social do 
motorista.  
Esses cursos, regulares, objetivam orientar os profissionais para um transporte 
público mais seguro, propiciando aos usuários mais qualidade e conforto nos 
deslocamentos, aumentando ainda a confiabilidade no sistema de transporte.  
Portanto, diante do relevante interesse público demonstrado na proposta, solicito 
aos meus Pares sua aprovação.  
 


