
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

 

Proposta do documento que deverá ser entregue ao presidente da Câmara dos Deputados – 

Rodrigo Maia (DEM/RJ) 

 

Demandas dos trabalhadores em transportes a serem debatidas com o presidente da 

Câmara dos deputados 

As demandas dos trabalhadores (as) em transportes no Brasil devem ser amplamente 

discutidas no Congresso Nacional, via a Frente Parlamentar Mista em defesa dos interesses 

destes profissionais, com a responsabilidade de ampliar diálogos, que será lançada dia 5 de 

junho no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados em Brasília. O setor é responsável 

por 5 milhões de empregos assalariados, autônomos e informais, entre motoristas e setores de 

apoio, que trabalham no transporte aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário e metroviário, de 

carga e de passageiros, urbano e rural. 

O setor é responsável por 5 milhões de empregos assalariados, autônomos e 

informais, entre motoristas e setores de apoio, que trabalham no transporte aéreo, marítimo, 

rodoviário, ferroviário e metroviário, de carga e de passageiros, urbano e rural. 

Apesar das particularidades de cada modal, são unidos pelo convívio diário com as 

condições de trabalho adversas: altas jornadas de trabalho; falta de segurança; precarização 

do trabalho via terceirização e a exposição permanente a riscos físicos, químicos, psicológicos, 

ergonômicos e acidentes de trabalho. 

Além dessas questões específicas, tiveram direitos subtraídos por leis aprovadas em 

legislaturas e governos anteriores, e no momento, estão ameaçados pelas tentativas de retira 

de direitos, como as que têm sido veiculadas e anunciadas pelo atual governo. 

Para barrar tais iniciativas os representantes dos trabalhadores (as) no Setor de 

Transportes, com o total apoio do deputado federal José Valdevan de Jesus (Valdevan 

Noventa) PSC/SE, pretendem buscar soluções e debater na Comissão Mista os seguintes 

temas: 

✓ Apoio para relançar a Frente Parlamentar Mista dos Trabalhadores em 

Transportes; 

✓  Retomar a discussão do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de 

Cargas que tramita na Câmara dos Deputados; 

✓ Mobilizar contra o Projeto de Lei (PL 4860/2016) sobre novas regras para 

regulamentar o transporte rodoviário de cargas no Brasil; 

✓ Defender e acompanhar a tramitação do Projeto de Lei do senador Paulo Paim 

que visa instituir o Estatuto do Motorista e o Estatuto do Trabalho; 

✓ Novas tecnologias e a garantia de empregos no setor de transportes; 



✓ Revogação da Portaria 1.297/2014 que altera o Anexo 8 – Vibração da Norma 

Regulamentadora (NR -15) considerando as vibrações com aceleração superior 

a 2,5 m/s2 para mediação e considerações sobre atividades profissionais 

insalubres e, nesse contexto, estão inseridos os motoristas e cobradores; 

✓ Efeitos da Lei Ordinária 13.467/2017 (da Reforma Trabalhista) sobre as Leis 

Específicas 12.619/2012 e 13.103/2015; 

✓ Transporte Público e de Qualidade; 

✓ Garantir Representatividade Sindical no Setor Diferenciado; 

✓ Apoio a Emenda 240 à PEC 06/2019 da Reforma da Previdência; 

✓ Defender e acompanhar a tramitação dos PLs do Deputado Federal Vicentinho 

PL 2163/2003 do que dispõe sobre proibição de atividade concomitante de 

motorista e cobrador de passagens em transportes coletivos rodoviários 

urbanos e interurbanos e o PL 3956/2015 que dispõe sobre as atividades dos 

condutores (as) e cobradores (as) dos veículos de transporte coletivo. 

 

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio do nobre presidente da Câmara dos 

Deputados Rodrigo Maia (DEM/RJ), para juntos buscarmos respostas, garantir tratamento 

justo aos profissionais que transportam a população em geral e as riquezas deste País. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Valdevan Noventa  

Deputado Federal (PSC/SE) 

 

 

Entidades representativas dos trabalhadores em transportes: 

CNTTT-Nova Central; CNTTL-CUT; FEDERAÇÃO NAC DOS TRAB FERROVIARIOS; 

FED.INTERESTADUAL DOS TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS; FED. DOS TRAB. EM 

TRANSP. RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS; FED. DOS TRAB. EM 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO SÃO PAULO; FEDERAÇÃO TRAB TRANSP ROD 

DE CARGAS DO ESTADO SÃO PAULO; FEDERAÇÃO TRAB. TRANSP. RODOV. EST PARANÁ; 

FED. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRAB. EM TRANS. RODOV. DE CARGAS E 

PASSAGEIROS NO ESTADO DE SANTA CATARINA; FED. DOS TRABALHADORES EM TRANSP. 

RODOV. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS 

TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO NORDESTE; FED. DOS 

TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO; FED. 

DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOV. DO ESTADO DO MATO GROSSO DO 

SUL; FED. DOS TRAB. EM TRANSP. RODOV. DOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE, ACRE, 

AMAPÁ, AMAZONAS, MARANHÃO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA; FED. DOS TRAB. EM 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS. 

 


