CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO /2019.
O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, após anuência
deste Plenário, solicita respeitosamente o envio do presente expediente ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal ALEX VANDER MARTINS solicita cópias dos
contratos dos monitores escolares do município de Baldim referente o ano em
exercício 2019, e informação se os veículos do transporte escolar já estão
sendo revisados conforme determina ás normas do DETRAN/MG.
JUSTIFICATIVA
Uma das maiores preocupações de todo gestor referente o serviço de transporte
escolar deve ser, obviamente, o bem-estar dos seus passageiros, que precisam ser
transportados dentro das melhores condições de conforto e, sobretudo, de segurança.
Nesse cenário, é muito importante que os motoristas responsáveis (que
obrigatoriamente devem ter mais de 21 anos) realizem cursos especiais, com foco na
direção defensiva e demais detalhes relacionados aos cuidados com os passageiros.
O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) prorrogou o prazo para
operadores do serviço de transporte escolar regularizarem a inspeção veicular e o
cadastro de condutores e acompanhantes para 30 de junho deste ano.
Preocupado com a segurança dos estudantes, além do que está previsto no artigo
136 do Código de Trânsito Brasileiro, solicito em caráter de urgência o envio da
documentação acima para termos conhecimento e segurança que a legislação esta
sendo cumprida, no que refere-se a vistoria e a prestação de serviços de pessoas
qualificadas nos veículos escolares.
Portanto, com vista a suprir essa lacuna legislativa e contribuir para melhoria da
segurança dos estudantes que se utilizam do transporte escolar, apresento este
requerimento, e agradeço o apoio dos nobres Edis.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2019.
Darci Barreto dos Santos
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Baldim
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