
Lotação no transporte escolar 
causa preocupação em Tangará 
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46%

Municípios receberão 
reajuste no transporte

 “Estamos atentos sobre essa 
situação”, afirma secretário 

O OUTRO LADO

De acordo com 
o vereador, as 

fotos foram
registradas 
por um pai.

Após receber atra-
vés das redes sociais 
algumas imagens que 
mostram um ônibus do 
transporte escolar lota-
do, o vereador Fábio 
Brito relatou na últi-
ma sessão ordinária da 
Câmara Municipal a 
preocupação de alguns 
pais diante dos perigos 
que podem ocasionar 
esse problema. 

As imagens mos-

tram vários alunos em 
pé, sendo que em um 
vídeo é possível iden-
tificar a dificuldade 
dos estudantes para 
entrar no transpor-
te escolar. De acordo 
com o vereador, as fo-
tos foram registradas 
por um pai nos bairros 
Bela Vista e Morada do 
Sol. “As imagens rela-
tam realmente crian-
ças em pé no ônibus, 
e diante disso fiz um 
alerta durante a ses-
são para o Executivo 
Municipal verificar 
isso, e se for relatada 
de fato a situação, que 
resolva a fim de evi-
tar eventual problema 
sério. A princípio foi 
um alerta, e se caso 
não for resolvida essa 

situação, a Câmara 
irá agir de forma fis-
calizadora”, explicou 
o parlamentar, desta-
cando que outro pedi-
do enviado ao Execu-
tivo Municipal é sobre 
a aquisição de novos 
ônibus e contratação 
de monitores para cui-
dar da segurança dos 
estudantes menores 
dentro do transporte 
escolar. “É muito difí-
cil o motorista ter que 
dirigir e cuidar das 
crianças. (...) Espera-
mos que as respostas 
sejam no sentido de 
resolver o problema 
e não apresentação 
de desculpas relacio-
nadas aos serviços”, 
cobrou o parlamentar 
nas redes sociais. 
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Secretário Municipal de Educação, Adriano Fernandes 

O secretário de Edu-
cação, Adriano Fer-
nandes, explicou que 
devido a condução 
de alunos matricula-
dos na rede estadual 
de ensino, o transpor-
te escolar público de 
Tangará da Serra tem 
passado por situações 
que podem ocasionar 
eventuais momentos 
de lotação durante o 
deslocamento dos es-
tudantes. “Como, por 

exemplo, o ônibus que 
vem da Linha 12 e pas-
sa pelo Barcelona, o 
motorista deixa ali os 
alunos que estudam 
na escola Fausto Mas-
son , mas também acaba 
transportando alunos 
do ensino médio que 
moram naquele bairro 
e precisam vir estudar 
nas escolas estaduais 
localizadas na região 
central da nossa ci-
dade. Então quando o 
ônibus entra na cidade 
e pega o aluno, em um 
curto pedaço ocorre 
uma lotação”, explicou 

o secretário de Edu-
cação. Outra situação 
que, segundo o secre-
tário pode aparentar 
lotação, é o comporta-
mento de alguns alu-
nos que preferem vir 
em pé dentro do trans-
porte. “As vezes têm 
aqueles alunos mais al-
terados que não gostam 
de vir sentados, dando a 
impressão que o ônibus 
está superlotado. Esta-
mos atentos nessa situa-
ção, e estamos buscan-
do soluções para que os 
alunos não venham em 
pé para que não acon-

teça essa superlotação”, 
afirmou o secretário, 
destacando ainda que 
todos os ônibus contam 
com equipamento de 
segurança,  sendo que 
os motoristas orientam 
os estudantes para o 
devido uso. Vale lem-
brar que atualmente, a 
Secretaria Municipal 
de Educação conta com 
39 ônibus disponíveis 
para o serviço do trans-
porte escolar. “A secre-
taria está trabalhando 
para a aquisição de no-
vos ônibus”, finalizou 
Adriano Fernandes. 

>> Rodrigo Soares
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O vereador Fábio Brito relatou o problema na última sessão ordinária da Câmara

O repasse do Estado 
para o serviço de trans-
porte escolar dos estu-
dantes da rede estadual 
de ensino será reajusta-
do em 46% este ano. O 
anúncio foi feito nessa 
terça-feira, 28, pelo Go-
vernador Pedro Taques, 
em evento que reuniu 
prefeitos e secretários 
no Palácio Paiaguás. 

O prefeito de Tanga-
rá da Serra, Fábio Mar-
tins Junqueira, esteve 
presente e explicou que 
a verba destinada para 
o transporte escolar é 
decorrente de um con-
vênio firmado entre a 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) com 
os municípios. “Os mu-
nicípios transportam 

os alunos da rede esta-
dual, mas a obrigação 
do município é fazer 
o transporte escolar 
apenas dos alunos das 
escolas municipais. 
Esse convênio existe 
para que os municípios 
transportem também os 
estudantes das escolas 
estaduais”, explicou 
Junqueira, destacan-
do que o município 
gasta, em média, R$ 5 
por quilômetro para o 
deslocamento dos es-
tudantes. “O Estado 
vinha pagando um real 
e oitenta centavos por 
quilômetro rodado. No 
ano passado depois de 
muito trabalho dos pre-
feitos via AMM, subiu 
para um real e noventa 
e cinco, e agora infor-
maram que subirá para 
três reais”, relatou o 
chefe do Executivo. 
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Anúncio foi feita na última terça-feira
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