
 

CACS-FUNDEB                                                                            GESTÃO 2021/2022 

ATA 005/2021 Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 
um, às nove horas, reuniram-se no setor de transporte escolar, os conselheiros do 
CACS-FUNDEB, a fim de verificar as condições dos veículos do transporte escolar 
municipal. Registrou-se a presença dos conselheiros: Denize Loffi, Graciane 
Zimmermann Grah, Volnei Vieira, Rosiane Monteiro, Jane Lúcia Soares Farias e Luiz 
Augusto da Silva. No local, os conselheiros foram recebidos pelo Chefe do Transporte 
Escolar do Município, senhor Leonardo Tomé da Silva, que informou que a frota de 
transporte escolar conta com 16 ônibus, sendo 08 micro-ônibus de 29 lugares e 08 
ônibus de 59 lugares e duas vans de 16 lugares, porém, no momento, uma das vans 
está com problemas mecânicos e terá que ser substituída. O senhor Leonardo também 
explanou sobre como acontece a manutenção e serviços de mecânica e elétrica: existe 
um mecânico contratado pela administração municipal, em alguns casos são 
compradas as peças e ele faz o conserto, em outros, os veículos são levados a oficinas 
contratadas pela administração municipal para executar os serviços. A troca de pneus 
acontece quando estes estão desgastados. O abastecimento dos veículos da frota 
acontece nos postos de gasolinas contratados por licitação pela administração 
municipal. Os serviços de limpeza dos veículos utilizados para o transporte dos alunos 
da rede municipal e estadual de ensino são realizados na rampa existentes próxima as 
garagens, por funcionário da secretaria de obras e tem o auxílio dos motoristas. A 
Municipalidade não tem lei de criação do cargo de monitor do transporte escolar. Para 
viabilizar os serviços, desde o início do ano letivo de 2021 foram contratados ASGs 
(Auxiliar de Serviços Gerais), para auxiliar no transporte escolar onde os mesmos 
fazem a aferição de temperatura e aplicam álcool nas mãos dos estudantes na entrada 
dos veículos do transporte escolar, acompanham todo o trajeto fazendo o 
monitoramento durante o percurso e fazem a limpeza e higienizam a parte interna dos 
veículos após a rota. O senhor Leonardo também informou sobre os cursos de 
capacitação que são realizados com frequência pelos motoristas do transporte escolar. 
Esta capacitação é custeada pela municipalidade. Os conselheiros puderam verificar, 
através da visita, as boas condições dos veículos da frota do transporte escolar 
municipal, não encontrando nenhuma irregularidade. Sem mais a tratar o Presidente 
agradeceu a atenção dispensada pelo senhor Leonardo, agradecendo também a 
presença dos conselheiros, encerrando a visita. A presente ata foi lavrada por mim, 
Graciane Zimmermann Grah e segue acompanhada da listagem de presença. 
 
 



 


