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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O 

SOBERANO PLENÁRIO, CONTRATAR MONITOR PARA CADA ÔNIBUS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DE NOVA OLÍMPIA. 

 

De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois 

de ouvido o Soberano Plenário, o(a) Vereador(a) Autor(a), pede que seja encaminhado 

o presente expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Cristovão Masson para que o mesmo possa tomar as providências necessárias. 

  

JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 001/2014 

 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores. 

 

Segundo o site, “Explica Tudo”, o cargo de monitor de transporte escolar é mais comum 

nas instituições públicas. Esse profissional é responsável pela organização e convivência 

saudável dos alunos que estão sendo transportados das suas casas para a escola e no 

caminho de volta. Ao contrário do que muitos pensam esse profissional possui grande 

importância. Eles são uma extensão da educação escolar, já que atuam como 

educadores. O bom comportamento dentro dos transportes é uma educação para o futuro 

desses estudantes, que a partir dessa  convivência irão se portar muito melhor em outros 

transportes públicos, diminuindo os riscos à sua segurança e das pessoas ao redor. É 

essencial que um monitor de transporte escolar tenha noções de ética, assim como 

habilidade de lidar com pessoas, principalmente com crianças. Nos transportes públicos 

destinados apenas aos estudantes, a interação deve ser estimulada, mas de forma 

saudável. Exigir um comportamento padrão pode ser muito complicado, mas é possível 

estabelecer uma condição mínima para que todos convivam bem. Também é importante 

que esse profissional tenha noções de primeiros socorros, para que ele esteja pronto para 

qualquer acidente. Quando há muitas crianças reunidas, os riscos de pequenos acidentes 



 

 

  

são bem altos, e ser preparado para essas situações pode fazer toda a diferença. Para se 

tornar monitor de transporte escolar não é necessária nenhuma formação específica e 

sim habilidades específicas que já citamos, para lidar bem com os estudantes. Então, 

companheiros vereadores, a texto acima deixa bem clara a necessidade da contratação 

de monitor para atuar dentro do ônibus escolares da rede de ensino não só de Nova 

Olímpia, mas de qualquer lugar do Brasil. Complemento o texto acima usando a nossa 

realidade, reportando que fui procurado motoristas e pais de alunos que me passaram 

essa preocupação, porque eles não podem desviar suas atenções do volante para com as 

crianças, e acaba que algumas delas desobedecem e andam no corredor enquanto o 

ônibus está em movimento. Um monitor auxiliará muito, porque ele convencerá a 

criança a se sentar e colocar o cinto de segurança visto que hoje a maioria dos ônibus já 

com este item de segurança. Um monitor poder evitar até tragédia como a que já 

aconteceu com criança do nosso Município. O ônus com essas contratações seria bem 

baixo diante dos problemas que poderemos evitar. Portanto prezados companheiros, 

peço o apoio na aprovação desta indicação e até mesmo na sua efetivação e execução 

pelo Poder Executivo. 

 

 
 

 

 

Sala de Sessões “Lamartin José da Silva”, aos quatro dias do mês de fevereiro de 

dois mil e quatorze. 

 

 

 

Ronaldo César Domingos de Alencar 

Vereador 

 

 

 


