
   
 

 

CARTA À SOCIEDADE DE RONDÔNIA  

1º SEMINÁRIO MUNICIPALISTA 

TEMA: DESAFIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2018 

 

 

  Quem pode, efetivamente, contribuir para o processo 

educacional? Órgãos de fiscalização, controle e de governo têm 

executado formas de garantias à educação, obedecendo os ditames 

legais construídos pelo avançar das conquistas buscadas para o 

desenvolvimento humano por meio do fortalecimento do setor. A AROM 

vem exercendo uma pauta contínua na defesa da qualidade da 

entrega perene dos serviços da área da educação por parte das 

municipalidades, e se consolida como entidade que contribui para o 

aprimoramento dessa complexidade de acesso público. 

 

  Vigilante quanto às obrigatoriedades e atribuições assumidas 

pelas administrações municipais para ofertarem educação pública, a 

AROM monitora, questiona, cobra e exige condições mais favoráveis 

aos Municípios na partilha dos repasses da União e do Estado, e no 

manejo dos mecanismos de transferência de dever estatal desses entes 

às prefeituras. Com postura crítica, a Associação provoca reflexão nos 

meandros das autoridades, à comunidade municipalista e sociedade 

geral, sobretudo, atualmente, acerca do transporte escolar.  

 

  Esta data de 28 de fevereiro de 2018 é um marco importante 

na linha do tempo do processo educacional de Rondônia, pois a História 



   
 

dirá que representantes dos poderes inclinaram ouvidos aos Secretários 

Municipais de Educação dos 52 Municípios rondonienses.  

 

  No ano de 2017, o municipalismo unido realizou inúmeras 

tratativas institucionais, valendo-se de todos os recursos possíveis da 

postura republicana, para buscar as soluções aos problemas comuns 

dos municípios, sejam estes, nas resoluções e normativas inadequadas à 

realidade do funcionamento do transporte escolar na região, a exemplo 

do tacógrafo em estradas rurais, câmeras de ré, entre outros. Não 

menos importante foi a busca pela substituição do instrumento 

Convênio, para arcar com o transporte compartilhado entre estado e 

municípios. A ideia precípua é a legalidade dos atos praticados pelos 

entes e, sem dúvida, a desburocratização com efeitos positivos à 

manutenção da oferta do serviço de transporte escolar, mantendo 

incólume o calendário escolar devidamente planejado e ajustado ao 

cotidiano social. 

 

  Neste ano de 2018, este movimento de secretários 

municipalistas intensifica essa frente de atuação pelo transporte escolar, 

promovendo as articulações pela implantação dos projetos “Transrural”, 

que objetiva a otimização dos custos de logística e o controle de rotas, 

e “Ir e Vir”, que sugere transferência direta dos recursos para o setor aos 

Municípios.  

 

  Busca-se, portanto, com esta iniciativa de reunir, em 

seminário, os atores envolvidos nesse processo (GOVERNO DO ESTADO, 



   
 

UFMG, DETRAN/RO, MP/RO, TCE/RO, UNDIME e AROM), com todos os 

gestores da área educacional dos municípios, atingir os objetivos: 

 

I – Amplitude de conscientização da importância do 

transporte escolar; 

II – Melhoria contínua da qualidade da frota de veículos 

empregados no serviço aos educandos;  

III – Informatização e economicidade nas despesas do 

serviço de transporte escolar, por meio da implementação de sistema 

de informação (Transrural); 

IV – Sensibilidade dos órgãos de controle e fiscalização 

quanto à adequabilidade das normas vigentes ao funcionamento do 

transporte escolar nos municípios; 

V – Motivação à SEDUC para implementar o projeto 

municipalista “Ir e Vir”, possibilitando efetivo avanço ao transporte 

escolar compartilhado entre o estado e os municípios.  

 

  Externando agradecimentos pela unidade dos Secretários e 

órgãos envolvidos neste contexto, reafirmamos nosso compromisso de 

representatividade incessante e provocativa de resultados práticos e 

transformadores, para que os Municípios possam exercer sua dignidade 

de Ente Federado, dotado de deveres e responsabilidades para com 

seus administrados.  
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