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Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, a hora regimental, reuniu-se 

no Plenário Vereador César Augusto Leoni, o Poder Legislativo Municipal da Lapa sob a 

Presidência do Vereador Arthur Bastian Vidal, Secretariado pelos Vereadores Acyr Hoffmann 

e Dirceu Rodrigues Ferreira, presentes os Vereadores: Fenelon Bueno Moreira, Mário Jorge 

Padilha Santos, Otávio José Rodrigues de Jesus, Samuel Gois da Silva e Vilmar Favaro Purga. 

Atendendo ao convite da Câmara Municipal, fez uso da Tribuna Livre, o senhor Joarez 

Gonçalves dos Santos, para falar do transporte escolar.  Com a palavra o senhor Joarez 

Gonçalves dos Santos disse que está a disposição de questionamentos e perguntas dos 

senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador Samuel Gois da Silva disse que vai reiterar 

o porquê da Convocação do senhor Joarez aqui, pois houve muitos problemas e reclamações 

dos ônibus escolares que estavam depredados, crianças sem assento, superlotação no interior 

desses veículos e segundo informações os ônibus que eram apresentados estavam bons, mas o 

que era encaminhado para fazer o transporte das crianças não estava em conformidade com o 

que foi apresentado. Essa convocação foi uma decisão da Comissão de Educação e não apenas 

de um Vereador, para que fosse explanado sobre o que vem acontecendo e que providências 

foram tomadas mediante as denúncias que houve, acredita que o senhor Joarez as recebeu, o 

que ocorreu realmente e o que foi feito, se já está tudo em ordem para tranquilizar os pais que 

estavam preocupados com a situação e dar uma resposta a comunidade. O senhor Joarez pode 

se sentir a vontade e tranquilo, ninguém está aqui para crucifica-lo, mas esses esclarecimentos 

são de vital importância para passar aos pais e comunidade em geral. Pois como se viu, 

repercutiu muito, se é verdade ou não, este Vereador não sabe, mas os pais mandaram fotos e 

entraram em contato com muitos Vereadores aqui e se viu a necessidade do senhor Joarez 

estar aqui para esclarecer a situação. Com a palavra o senhor Joarez disse que o 

questionamento do Vereador Samuel é direcionado a escola JK do Mato Preto, e na realidade 

o que aconteceu é que um empresário colocou um ônibus lá sem autorização e sem o 

conhecimento deste Diretor, esse veículo chegou lá em torno das quinze para as quatro da 

tarde e dez para as quatro da tarde os Vereadores já estavam sabendo, mas os questionamentos 

que os pais fizeram por meio de fotos vêm abaixo porque não daria tempo dos pais terem 

conhecimento. O ônibus realmente estava sujo, isso não é do conhecimento deste Diretor, mas 

o ônibus era dois anos mais novo do que se pede na licitação, e ficou sabendo através da 

Câmara de Vereadores pela Sessão e no dia seguinte de manhã esteve no Mato Preto, inclusive 

esteve o menino do Jornal Canal da Cidade que verificou junto com este Diretor a questão da 

superlotação e do veículo,  o mesmo se encontrava no local, este Diretor fez a comunicação a 

empresa e foi encaminhado para o Jurídico fazer a notificação, então esse problema foi 

resolvido. O questionamento das empresas de estar sucateado os veículos, foi um pouco além 

do que deveria ser explanado, isso compete as empresas, e não está aqui defendendo a empresa 

ou a pessoa deste Diretor, se eles apresentam um ônibus, eles tenham que trabalhar com aquele 

veículo e se estão com outro veículo é comunicado a empresa e passa para o Departamento 

Jurídico da Prefeitura. Quanto ao questionamento das fotos, se for notado naquelas fotos tem 

ônibus que não eram da região, o para-choque daquele veículo estava na Floresta São João 

onde o motorista tirou foto no pátio da casa dele, ele comunicou posteriormente que esse 

veículo não estava mais na empresa, e se prestarem atenção naquela foto, foi tirada da metade 

do veículo pra traz. Tem ônibus disponibilizado lá para o transporte, onde o menino lá do 

Canal da Cidade fez uma matéria muito importante e explicou certinho como está. Tem bancos 

de veículo sobrando lá, a única coisa que ele falou é que aquele veículo fotografado e tirado  
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estava rodando vários dias, mas na verdade ele não rodou, apenas foi a tarde e voltou de 

manhã, foi comunicado e notificado a empresa, o veículo foi retirado de circulação. Com a 

palavra o Vereador Samuel Gois da Silva disse que isso que o senhor Joarez informou é 

grave, de pessoas que usam de maldade, por isso é importante estar aqui hoje para esclarecer 

isso, porque realmente há pessoas que forjam fotos. Mas os Vereadores não poderiam analisar 

cada situação e foto até então pelo desconhecimento do veículo, receberam essas fotos do jeito 

que estavam. Com a palavra o Vereador Fenelon Bueno Moreira disse que agradece o 

senhor Joarez por todos os atendimentos feitos a este Vereador, pois sempre que solicitou 

informações sempre responde e muitas vezes se direcionou ao modesto escritório deste 

Vereador para explicar questões a respeito e por muitas vezes não conseguiram atingir o 

objetivo tendo em vista o entrave que existe na legislação. Essa tarefa de Diretor de Transporte 

do Município é árdua tendo em vista a quantidade de quilômetros que os ônibus circulam 

todos os dias, por isso faz a seguinte pergunta, quantos ônibus escolares rodam diariamente no 

Município. Em resposta o senhor Joarez disse que hoje tem dezessete empresas que fazem o 

transporte escolar, dentre essas empresas tem a variação dos veículos, tem empresa que tem 

mais e outras menos, também tem veículos da frota da própria Prefeitura, são cinquenta e seis 

linhas escolares terceirizadas e mais dezenove da frota própria. Continuando o Vereador 

Fenelon Bueno Moreira disse que tendo em vista a quantidade de linhas que são cinquenta e 

seis e mais dezenove do próprio Município, como é feita essa fiscalização e de quanto em 

quanto tempo, pois não deve ser fácil essa fiscalização tendo em vista que há apenas um 

Diretor de Transporte, e para percorrer todos os dias esses lugares deste Município que é 

enorme, não é nada fácil. Em resposta o senhor Joarez disse que existe a Comissão de 

vistoria do transporte escolar, onde fazem essa vistoria aleatoriamente, passam nos Colégios e 

é feita essa vistoria nos veículos, os veículos que apresentam alguma irregularidade é 

comunicado a empresa e ao Jurídico para notificação da mesma. É feita vistoria 

semestralmente nesses veículos pelo Detran e toda essa documentação é apresentada, inclusive 

foi feita vistoria agora pelo Detran em cem por cento da frota terceirizada. Com a palavra o 

Vereador Vilmar Favaro Purga disse que primeiramente agradece o Diretor Joarez por estar 

aqui atendendo esse chamado dos senhores Vereadores, é uma satisfação muito grande poder 

estar aqui para tentar esclarecer essas dúvidas que surgiram e ainda tem em relação ao 

transporte escolar. Essas perguntas que irá fazer são formuladas pelos pais dos alunos, e 

quando começaram a discutir sobre o transporte da escola JK, acabou sobrando até para um 

motorista, e hoje cada criança tem seu celular e nenhum motorista pode impedir de tirarem 

fotos, e com essa comunicação que tenham entre pais e alunos, é humanamente impossível de 

um motorista proibir e muito menos de ficar motivando os alunos em tirar fotos, mas acabou 

sobrando para o motorista que foi dispensado do cargo por causa disso. E as fotos que este 

Vereador recebeu são de alunos, de muitos amigos que são pais de alunos que pedem para 

fotografar e hoje não tem como esconder, é tudo muito rápido. E gostaria que o senhor Joarez 

explicasse a situação que este Vereador tem no Whatsapp, de que na parte da manhã vem três 

ônibus lotados do lado da Carqueja e no retorno perto das onze e meia da manhã retorna 

apenas dois ônibus pra lá, então gostaria de saber se isso procede, essa é uma pergunta de pais 

de alunos. Em resposta o senhor Joarez disse que sempre trabalha no sentido de que esse 

questionamento não pode ser levado para o lado pessoal, tem que ser franco nas respostas, a 

pergunta foi bem feita. Não quer que pensem que este Diretor está enganando e que não deve 

ir, mas como é que vai trazer três ônibus de manhã e volta com dois, como que vai fazer isso. 

E quando se recebe uma informação no mínimo tem que se verificar aonde está essa 

informação e não sair colocando qualquer foto divulgando, seria muito mais fácil o Vereador  
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Purga tê-lo chamado para explicar do que ter vindo aqui na Câmara. Continuando o 

Vereador Vilmar Favaro Purga disse que primeiro está aqui como Vereador e o senhor 

Joarez como Diretor e não tem nada que ficar questionando este Vereador, se está fazendo a 

pergunta com educação o senhor Joarez tem que responder também com educação sim, porque 

essa informação está no Whatsapp deste Vereador, e tudo que falou neste Plenário nunca foi 

em questão pessoal, quando fala aqui está representando o povo, e as fotos que chegam têm 

que falar aqui e o senhor Joarez como Diretor tem que responder, infelizmente é assim, mas 

este Vereador fez a pergunta com educação. E chegou outra mensagem em relação a isso, se é 

verdade que vem três ônibus e volta dois superlotados. Em resposta o senhor Joarez disse 

que isso não é verdade. Continuando o Vereador Vilmar Favaro Purga fez outra pergunta 

de um pai de aluno com o seguinte teor, "Purga se você puder vir um dia da semana lá pelas 

onze e vinte da manhã com a Comissão de Educação, venha pra você ver o ônibus da 

Carqueja, ainda está saindo com uns dezoito alunos em pé", será que procede isso, está aqui a 

pergunta. Em resposta o senhor Joarez disse que não procede. Continuando o Vereador 

Vilmar Favaro Purga disse que gostaria de pedir que a Comissão amanhã nesse horário 

(onze e vinte) faça essa verificação. Porque se este Vereador recebe de pais isso, quem é que 

está mentindo, simplesmente está perguntando, por que de manhã vêm três ônibus e depois 

volta dois. Em resposta o senhor Joarez disse que, o que acontecia é que carregava-se os 

alunos e o ônibus da Prefeitura ia vazio para aqueles lados, tem veículo lá disponível, agora se 

o motorista carrega a mais do que se deve, ai não consegue controlar todo tempo, só se for 

fazer a linha junto, mas ai não vai vencer ir em todos os lugares. Continuando o Vereador 

Vilmar Favaro Purga perguntou se o motorista é punido por isso ou a empresa é notificada 

se isso estiver acontecendo. Em resposta o senhor Joarez disse que é feita a redistribuição 

dos alunos e recolocados em outro ônibus, é isso que é repassado para os motoristas.                                                           

Continuando o Vereador Vilmar Favaro Purga perguntou se essa superlotação lá existe. 

Em resposta o senhor Joarez disse que existia. Continuando o Vereador Vilmar Favaro 

Purga perguntou se hoje ou amanhã vai existir. Em resposta o senhor Joarez disse que não 

vai existir porque os alunos foram readequados, os ônibus já estavam lá. Continuando o 

Vereador Vilmar Favaro Purga disse que amanhã as onze e vinte irão lá, porque isso aqui é 

caso de Ministério Público, vai chegar na Promotora e contar isso, inclusive o Ministério 

Público já tomou essa providência e já está interessado nesses casos, da condição e 

superlotação dos ônibus escolares. Então tenham que ir lá amanhã as onze e meia, não está 

duvidando do senhor Joarez, mas como ele chegou aqui tentando questionar este Vereador 

daquilo que deve ou não fazer aqui na Câmara, e quem sabe como atuar aqui dentro é este 

Vereador, se o senhor Joarez quiser um dia atuar que se saia candidato, se eleja e sente aqui 

pra questionar os Diretores. Mas enquanto estiver aqui a posição é essa e não vai ser diferente. 

E uma das reclamações que tem em relação ao transporte escolar é do Lagoão, do senhor 

Evandro que é pai de um aluno lá, ele também reclama bastante no Whatsapp de que esteve na 

Secretaria e que o senhor Joarez não deu sequer uma resposta a solicitação que fez, não sabe 

se o senhor Joarez sabe desse assunto, não sabe o sobrenome dele, apenas tem registrado no 

whatsapp, mas ele está aguardando uma resposta da Diretoria de Transporte que até hoje não 

foi dada, gostaria de saber se isso procede. Em resposta o senhor Joarez disse que não 

lembra bem o nome do senhor Evandro, mas esteve lá no Lagoão e o pedido dele é pela 

extensão da linha. Continuando o Vereador Vilmar Favaro Purga disse que acredita que 

seja, segundo ele é uma extensão de linha que não altera em nada se mudar somente o trajeto, 

não altera em nenhuma quilometragem, mas como este Vereador não pôde ir lá ver, faz as 

perguntas ao senhor Joarez. Então se a pessoa pergunta pra este Vereador, tem que repassar a  
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pergunta para o senhor Joarez. Com um aparte o Vereador Fenelon Bueno Moreira disse 

que tendo em vista que este Vereador esteve lá com o senhor Joarez verificando uma questão 

da linha, e essa pergunta é em relação àquela estrada em que tinha um pedido, mas nem carro 

passa lá, que dirá um ônibus, então primeiro teria que readequar toda a estrada pra depois fazer 

a mudança da linha de ônibus. Continuando o Vereador Vilmar Favaro Purga disse que é 

por isso que as pessoas ficam reclamando para os Vereadores, a falta de retorno que precisa, 

antigamente era preciso andar de quatro a cinco quilômetros pra chegar na escola e hoje eles 

querem que pegue na porta de casa, este Vereador sabe disso, mas quando chega esses pedidos 

na Secretaria e Diretoria de Educação seria bom dar uma resposta a eles pra evitar que fiquem 

perguntando aos Vereadores, se a própria Diretoria tivesse dado essa resposta pessoalmente a 

ele com certeza essa pergunta não estaria no Whatsapp deste Vereador pra fazer hoje. Portanto 

se o senhor Joarez puder, o senhor Evandro do Lagoão está aguardando essa resposta. Em 

resposta o senhor Joarez disse que essa resposta do Lagoão, conversou com ele pelo 

whatsapp e já passou a resposta pra ele, já informou toda a situação pra ele na época que ele 

fez. Continuando o Vereador Vilmar Favaro Purga disse que inclusive o senhor Evandro 

quer marcar um horário pra vir conversar com a Secretária de Educação, então de repente 

podem marcar um horário, porque este Vereador tem que dar atenção e convidar ele pra vir a 

Secretaria e resolver de vez esse questionamento. Outra pergunta é se os alunos do CEEBJA 

vão ter o transporte ou não. Em resposta o senhor Joarez disse que os alunos do CEEBJA 

sempre têm direito ao transporte, aqueles que são do interior como aqueles que possuem 

obstáculos ou alguma outra dificuldade pra chegarem até o CEEBJA. Alunos de dentro da 

cidade não têm direito ao transporte escolar por não terem transporte dentro da cidade, ou seja, 

os que estão dentro do perímetro urbano não têm direito. Continuando o Vereador Vilmar 

Favaro Purga disse que chegou a solicitação lá de um abaixo assinado com mais de vinte 

alunos dizendo que moram do lado do Olaria dando tantos quilômetros até a escola e devido a 

essa distância eles solicitaram esse transporte, inclusive tem a dona Ana que trabalha no 

Casarão que é uma das alunas e duas vezes por semana ela está no gabinete deste Vereador 

conversando pra saber sobre essa resposta, então vai dizer pra ela que se dirija até a Secretaria 

e converse diretamente com a Secretária e com o senhor Joarez pra explicarem pra ela. Em 

resposta o senhor Joarez disse que essa relação são vinte e oito alunos, e se for ver o 

endereço deles lá no CEEBJA, a maioria deles são de dentro da cidade, são alunos com 

matrícula desde dois mil e dois estudando lá. Continuando o Vereador Vilmar Favaro 

Purga disse que fique registrado em ata para que se cumpra o pedido desses pais, pra chegar 

lá às onze e vinte da manhã e ver essa superlotação dos ônibus que estão saindo da JK 

voltando pra Carqueja. Com a palavra o Vereador Samuel Gois da Silva disse que é 

Presidente da Comissão de Educação, mas a fiscalização está em todos, então qualquer 

Vereador poderia ir lá e verificar se está sendo feito ou não esse transporte adequado. Não vai 

ter tempo amanhã porque já tem um horário agendado na rádio para uma gravação, mas 

qualquer Vereador pode ir até lá, afinal todos são fiscalizadores, mas se compromete de ir num 

outro dia. Com a palavra o Vereador Vilmar Favaro Purga disse que gostaria de pedir a 

Secretaria de Educação e a Diretoria, que tentem rever uma forma de ter um abono salarial aos 

dezoito ou dezenove motoristas da Secretaria de Educação que trabalham com os ônibus e 

também merecem esse abono de duzentos reais ou mais se tiver orçamento, que possam lutar 

por eles porque são trabalhadores e tenham que ser reconhecidos, não são menos dos que 

trabalham no Urbanismo, mas todos são iguais perante a Lei, portanto precisa da luta do 

Diretor de Transporte e da Secretária pra tentar viabilizar esse abono que seria de grande 

importância aos motoristas. Tem certeza que a senhora Cristina vai ter uma resposta pra isso e  
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vai continuar com a solicitação até que se consiga, porque a Câmara Municipal está 

devolvendo perto de dois milhões que entra como recursos livres para o Município e pode ser 

aumentada a dotação da Secretaria de Educação e atender os motoristas. Por fim, gostaria de 

dizer que não tem nada contra a pessoa do senhor Joarez, porém, enquanto estiver aqui como 

Vereador recebendo reclamações do povo, seja de qual Secretaria for, o primeiro lugar que vai 

gritar é aqui, porque aqui tem a imunidade parlamentar e tem o direito de gritar em favor do 

povo. Agradece e pede desculpas de alguma alteração da parte deste Vereador. Com a 

palavra o senhor Joarez disse que agradece pelo convite, entre este Diretor e o Vereador está 

tudo certo, não tem nenhum problema, e essa discussão um pouco mais calorosa faz parte da 

situação, não se incomoda com isso de forma alguma, pois está aqui para esclarecer e convida 

qualquer um dos Vereadores e Assessores quando quiserem para acompanhar as rotas dos 

ônibus, sintam-se a vontade, sempre está na Secretaria de Educação ou no interior, é só se 

comunicarem e terá o maior prazer em leva-los até as linhas escolares e colégios sem 

problema algum, fica a disposição de todos. Com a palavra o Vereador Samuel Gois da 

Silva agradeceu a presença do senhor Joarez, e que é importante manter essa conversa, pois 

tem situações que não procede e que podem ser aparentemente forjadas, é isso que precisam 

realmente verificar, e em nome da Comissão de Educação agradece o comparecimento do 

senhor Joarez para explanação, e é claro que vão continuar olhando e verificando não somente 

o transporte escolar, mas qualquer outra Secretaria. Com a palavra o Vereador Acyr 

Hoffmann disse que agradece a presença do senhor Joarez e da senhora Cristina, esses 

questionamentos do transporte escolar são válidos e tem como objetivo e intenção principal 

melhorar, porque muitas pessoas ao invés de reclamar na Secretaria eles vão ao Vereador por 

estar mais próximo talvez. E a título de sugestão, quando chegar esses questionamentos deve-

se orientar as pessoas que façam por escrito isso para ficar registrado depois é mais fácil de 

questionar as questões. Havia uma linha com algumas reclamações e este Vereador sempre 

falava com a senhora Cristina e o senhor Joarez, e esta semana foi verificar essa linha e agora 

está em excelente funcionamento. O senhor Joarez falou sobre a vistoria dos ônibus, e seria 

importante saber quais itens se atenham mais ao fazer essa vistoria num ônibus de transporte 

escolar. Em resposta o senhor Joarez disse que tem uma lista lá de itens a serem verificados 

nos ônibus desde sinalização, questão mecânica onde tem um mecânico que faz parte da 

vistoria do transporte escolar, então é tudo verificado, a vistoria do Detran não se atenta muito 

a parte mecânica dos veículos, mas o mecânico que faz parte da Comissão de vistoria faz no 

pátio de obras essa vistoria, na rampa, por baixo do ônibus, também se atentam quanto a 

questão de cintos, banco rasgado, validade do tacógrafo, luzes e abertura das janelas laterais. 

Continuando o Vereador Acyr Hoffmann perguntou se tem um aferimento de tacógrafo a 

cada tempo ou não existe, como que é feito. Em resposta o senhor Joarez disse que o 

aferimento dos tacógrafos é feito pelo Inmetro, onde a empresa que faz é o Pinga da Rodolapa, 

somente ele é credenciado ao Inmetro e é válida a cada dois anos, inclusive essas vistorias 

fazem apenas da frota própria os mesmos que são lacrados a setenta quilômetros por hora é 

feita essa vistoria. Com a palavra a senhora Cristina, Secretária Municipal de Educação, 

disse que gostaria de fazer um esclarecimento quanto a essa questão do ônibus em que o 

Vereador Purga colocou, que há superlotação, e não vai dizer que cem por cento não tenha, em 

algum momento acontece de ter superlotação, mas deixa bem claro aqui que os Diretores são 

parceiros da Educação e tenham a obrigação de comunicar tanto esta Secretária como o senhor 

Joarez se isso acontecer. O que aconteceu no Mato Preto, realmente tinha um ônibus lotado, 

mas também um ônibus vazio, então pediu para o senhor Joarez e a senhora Camila que é 

gestora de contrato, para passarem o dia todo lá fiscalizando esse transporte e fizeram a  
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realocação de todos esses alunos, portanto hoje não é pra estar acontecendo, se está 

acontecendo é porque o Diretor não está nos informando. Então amanhã vão estar novamente 

naquela localidade pra verificar se isso está acontecendo ou não, e se estiver acontecendo ai a 

empresa também é responsável porque tem a obrigação de informar se está transportando mais 

alunos ou não. Em relação aos alunos do CEEBJA que foi colocado aqui, amanhã terá uma 

reunião as quatorze com o Diretor e com a senhora Regiane que é da documentação escolar, 

porque os alunos que estão pedindo esse transporte muitos deles já estão há muito tempo no 

CEEBJA e querem saber realmente qual é a frequência desses alunos porque não adiante 

colocar um transporte hoje e frequentar quatro alunos, esse transporte iniciou ano passado 

porque tinha alunos da EJA Municipal que moravam no Olaria, então foi um pedido da 

Secretaria ao Prefeito para que pudessem trazer essas pessoas mais idosas, até metade do ano 

teve uma participação boa dos alunos, mas foram desistindo e hoje tem quatro alunos e alguns 

moram no bairro Barcelona, então não podem colocar um transporte dentro da cidade pra levar 

ao CEEBJA. Mas amanhã vão estar nessa reunião com eles e se ficar verificado que realmente 

precise do transporte vão lutar para que tenha pra eles também, agora se caracterizar como 

cidade não vai ter como ceder esse transporte. E como o Vereador Samuel colocou sobre a 

importância da transparência, a Secretaria de Educação está de portas abertas no que 

precisarem, tanto esta Secretária como o senhor Joarez são funcionários públicos e estão ali 

por certo tempo pra fazer o melhor, ninguém entra numa gestão pra fazer o pior, portanto estão 

abertos pra qualquer questionamento, tanto esta Secretária como o senhor Joarez podem 

receber esse pai de aluno que quer vir, é só marcar um horário com a senhora Janete, está na 

Secretaria o tempo todo e no que puderem ajudar estará lá pra isso, e gostaria de contar com a 

parceria da Câmara, porque os Vereadores também são fiscais e podem apoiar o trabalho da 

Secretaria de Educação, estão ali pra fazer um trabalho pra comunidade. Com a palavra o 

Vereador Vilmar Favaro Purga disse que agradece a Secretária Cristina, e sempre que este 

Vereador ligou na Educação foi bem atendido, portanto esses questionamentos que fazem 

quando pega um corpo maior, é bom trazer pra Câmara porque é aqui que é repercutida a fala 

e os pais verem o trabalho dos Vereadores, porque muitas vezes eles não notam que o 

Vereador vai numa Secretaria. É aqui que têm que ser debatido os assuntos como foi nesta 

noite, sendo muito importante a vinda da Secretária e do Diretor para esses esclarecimentos. E 

surgiu mais uma pergunta aqui sobre o Passa Dois, em que o ônibus anda dois quilômetros a 

mais, será que o senhor Joarez sabe alguma coisa desse ônibus que foi questionado pelo 

Vereador Josias na Sessão passada tendo uma despesa desnecessária, gostaria de saber se isso 

é verdade. Em resposta o senhor Joarez disse que revendo a questão do Lagoão, esteve em 

contato com o pai daquele aluno no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, está 

registrado no telefone, até prefere que mandem por mensagem pra ficar registrado, e ele fala 

que iria entrar com um advogado por meio de um pedido cível contra o transporte porque 

teriam que ir buscar a filha dele nem que fosse a força. E quanto a questão do Passa Dois 

relatada pelo Vereador Josias, não ficou muito claro, até conversou com ele sobre isso. Mas 

foi verificar lá na comunidade e se o próprio Vereador quiser acompanha-lo não tem problema 

quanto a isso porque não tem nada a esconder. No oficio diz que se o ônibus passa o Pinheirão 

e entra a primeira as direitas e que deveria voltar, mas aquela rota ali dá nove quilômetros e 

tem que fazer o contorno pra trazer os demais alunos pra escola, então ele tem que fazer esse 

contorno porque tem alunos na frente, foi isso que conseguiu verificar nessa linha. Fazem o 

mapeamento das rotas escolares através do sistema do Siget, onde faz o desenho das rotas e 

com as matrículas dos alunos o próprio sistema já levanta uma bandeirinha indicando a casa 

dos alunos, então não tem como desenhar e no final da rota o sistema já da a quilometragem.  
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Então hoje com esse sistema implantado não há necessidade mais da Prefeitura estar medindo 

as quilometragens, já fecha certinho, todo ano é feito essas rotas no Siget conforme cadastro 

dos alunos. Sendo o que tinha para constar, eu Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, 

lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será por todos os Vereadores presentes 

assinada. 
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