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VEREADOR PAULINHO MOTORISTA (PSB) – Comunicação de 

Líder: Sra. Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores; 

boa tarte, Kátia, da Associação dos Amigos Solidários; saúdo o 

pessoal do transporte escolar que nos assiste, o pessoal que nos 

assiste das galerias e também o pessoal que nos assiste em casa. 

Venho aqui falar porque eu conheço bastante o pessoal do transporte 

escolar, pois trabalhei por 24 anos como motorista de ônibus,  o que 

me orgulha muito, sempre acompanhei o pessoal do transporte 

escolar no trânsito e sei que não é fácil com esse trânsito, com esse caos que está hoje, 

as crianças têm horário para chegar nas escolas. Sempre admirei muito o pessoal das 

escolares, eles tratam as crianças com carinho, com respeito, transportando com 

segurança. Eu acompanhei e sou testemunha disso.  

Com certeza temos que aprovar essas emendas deste projeto. Quanto ao corredor da 

linha azul, temos que possibilitar que o transporte escolar ande pelo corredor azul. Isso 

trará mais folga de tempo para as crianças chegarem ao seu destino, que é a escola, ou 

de volta aos seus lares, e também mais segurança para o transporte escolar. Eu, como 

motorista de ônibus, passava um trabalho para cumprir o horário, por isso admiro mais 

ainda o pessoal do transporte escolar, pois é muito mais difícil dirigir um escolar com 

crianças ali dentro; no ônibus a maior parte dos passageiros são adultos. 

Quanto ao GPS, também é uma coisa que só vai trazer custo para o pessoal do 

transporte escolar, porque isso aí já está no contrato, já está acertado com os pais, o 

destino é o mesmo sempre, com certeza temos que cortar essa emenda. (Palmas.) Outra 

coisa que estava pensando é quando falece o responsável pela escolar, no caso, se é o 

marido que trabalha, que a esposa continue, ou o filho. Tem que ter a lei para que a 

pessoa possa continuar exercendo a função, porque aquilo ali é um bem da família, os 

responsáveis são eles. Agora, vem a falecer o esposo ou a esposa, vai passar sei lá para 

quem. Temos que votar contra isso também, e aprovar a emenda para que a pessoa 

possa passar para o familiar. 

Voltando à parte do trânsito, nós, parlamentares eleitos, temos que cada vez melhorar 

mais, ajudar mais a que os escolares possam trabalhar tranquilo dentro de Porto Alegre e 

não mexer, como se diz, em time que está ganhando. Não podemos mexer, não podemos 

prejudicar essa situação que está boa. Assino embaixo do nosso transporte escolar de 
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Porto Alegre porque convivo com eles no dia a dia, e convivi esse tempo todo no trânsito. 

Tenho amigos com escolares, a Katia esteve nos procurando, a Bia, com quem me criei, 

desde a infância, conversamos, assim como citaria vários amigos, pessoas responsáveis, 

pessoas que trabalham pelo bem-estar dos filhos de quem nos assiste, pois vocês saem 

para trabalhar e podem contar com o tio ou tia da escolar. Isso é uma maravilha, a pessoa 

pode sair tranquila porque são pessoas responsáveis! Nós estamos aqui para ajudar o 

transporte escolar e não para colocar projetos ou emendas que venham prejudicar. Toda 

emenda que favorecer o transporte escolar, meus amigos vereadores, vamos votar sim; 

quando for emenda para prejudicar o transporte escolar, Adeli, votaremos não, porque 

não queremos terminar com o transporte escolar de Porto Alegre. (Palmas.)  Também não 

queremos que entre um clandestino no meio das pessoas que vêm pagando todas as 

suas taxas, tudo que têm que pagar, a papelada toda, que eu sei que é difícil e tudo tem 

custo; aí o camarada encosta uma Van qualquer  e sai trabalhando como se nada tivesse 

acontecido. Não, isso aí não pode continuar assim, com certeza.  

Então, pessoal, eu quero deixar claro aqui, falo em meu nome e em nome do Ver. Airto 

Ferronato, conversamos bastante há pouco, somos do PSB, eu e meu parceiro votaremos 

sempre juntos em favor do pessoal do transporte escolar. E peço também aos nossos 

pares, nossos amigos vereadores, porque eu sou testemunha disso, por esse tempo todo 

que trabalhei no trânsito, acompanhando as escolares, passando, muitas vezes, dando o 

lado para a escolar passar, porque sei que ali têm crianças. Nem todo mundo age igual, 

mas, no trânsito, se a gente tem espaço para dois, não pode passar dois, tem que passar 

um. Então vamos respeitar o transporte escolar, poderia estar o seu filho dentro do 

transporte. Por que vamos empurrar um caminhão, um ônibus por cima do transporte 

escolar? Não, vamos deixar passar, dar espaço, porque o pessoal ali trabalha de sol a sol 

e merece todo o nosso respeito, e votaremos aqui sempre a favor do nosso transporte 

escolar. Podem contar com a gente, pessoal, e espero também que os meus amigos 

vereadores me acompanhem nessa luta junto ao transporte escolar. Falo de coração, e 

lutaremos juntos, podem contar conosco. 

(Texto sem revisão final.) 

 


