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O presente projeto tem o intuito de proteger as pessoas que trabalham especialmente
como motoristas e cobradores dentro dos ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo
de São Paulo.

Muitos dos que vivem em São Paulo não tem veículos próprios e utilizam-se dos ônibus
como  meio  de  transporte.  Deste  modelo  de  serviço,  os  principais  trabalhadores  são  os
motoristas e cobradores, que ficam dentro do ônibus durante toda sua jornada de trabalho.

Nessa linha, durante esses tempos de Coronavírus, é fundamental uma medida de
proteção a estes profissionais que prestam um relevante serviço à cidade, e não podem ficar
ao léu, apenas esperando pela sorte de não ser contaminado.

Com a grande incidência mundial do Coronavírus, os Governos de todo mundo, bem
como nossos Municípios, Estados e a União têm buscado medidas para conter sua expansão,
tendo em vista as inúmeras vidas que o vírus já levou deste planeta em tão curto espaço de
tempo.

Seja na China, Itália, Espanha, Irã, Estados Unidos, ou outros países, o estrago tem
sido muito grande. Muitos países, incluído o Brasil não estavam nem estão preparados para
enfrentar toda a demanda médico-hospitalar que ainda está por vir.

O Governo Federal, os Estados e o Município de São Paulo estão numa intensa corrida
contra o tempo para buscar recursos e preparar mais estruturas de atendimento na intenção de
evitar o maior número de mortes possíveis, já que a experiência dos outros países comprova
que a situação não foi, nem é boa.

A medida ora proposta é muito importante, no sentido de reduzir a contaminação dos
motoristas e cobradores que transitam o dia todo num ambiente passível de contaminação.
Diante do exposto, dada a relevância e urgência da matéria, conto com o apoio pela aprovação
do presente projeto.
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