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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 079/17  
 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Antonio Luiz Camargo do Prado, bem como com todos os 

transportadores escolares, pela passagem do dia 1º de julho, no qual é comemorado "O Dia do 

Transportador Escolar". 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

O transportador de escolares transporta valores mais importantes até que o carro-forte que 

transporta dinheiro, pois transporta o bem mais precioso de uma família. Transportar qualquer 

passageiro já exige um alto nível de atenção e responsabilidade do motorista, quando envolve 

crianças, então, o cuidado deve ser redobrado. 

 

Imaginemos que, todos os dias houvesse nas ruas para cada criança levada pelo transporte 

escolar um veículo particular circulando, o trânsito seria um caos. 

 

Imaginemos que, todos os dias houvesse no meio ambiente o aumento da poluição causada 

pela emissão de poluentes de 20 a 50 veículos particulares que são substituídos por um único veículo 

escolar. 

 

Imaginemos ainda que, cada criança transportada não teria a companhia e as brincadeiras 

das outras crianças transportadas no mesmo veículo escolar a caminho da escola. 

 

E hoje, queremos homenagear todos os transportadores escolares na pessoa do Sr. Antonio 

Luiz Camargo do Prado, o "Tonhão", como é conhecido por todos. Tonhão é funcionário público na 

Prefeitura Municipal de Votorantim, há 35 anos, desses, já são 34 anos na função de motorista de 

transporte escolar. 

 

Tonhão reside no bairro Jardim Serrano, é casado com a Dona Aparecida e tem duas filhas: 

Pamela e Karine. 

 

Atualmente, faz a linha do bairro Capoavinha, porém, quando iniciou como motorista na 

Prefeitura, fazia a linha do bairro Karafá, permanecendo nessa linha por 21 anos. Iniciou com uma 

Kombi, onde transportava 7 (sete) alunos, passando, com o tempo a fazer a linha com o ônibus, 

transportando aproximadamente 56 alunos. 

 

Sempre fazendo o seu trabalho com excelência, e, prova disso é o carinho que os alunos que 

viajam ou já viajaram com o motorista Tonhão, expressam por ele. 

 

Parabéns, Tonhão pelo brilhante, dedicado e responsável trabalho que exerce no transporte 

dos alunos, o bem mais precioso de qualquer família e pela atividade honrosa e importante que 

exerce diariamente. 
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E hoje, assim como em qualquer outro dia até agora, teu presente será o sorriso das crianças 

que transportas e a satisfação que sentes a cada abraço que recebes ou escutar vários "tiooo/tiaaa" 

que tanto sentes falta nas férias escolares. 
 

 

Que do deliberado se dê ciência da homenagem ao homenageado, bem como: 

 

 Ao Excelentíssimo Senhor Fernando de Oliveira Souza – Prefeito Municipal; 

 Ao Ilustríssimo Senhor Orlando Felix - Responsável pelo Setor de Transporte; 

 À Secretaria Municipal de Educação; 

 Ao Jornal Gazeta de Votorantim; 

 Ao Jornal Folha de Votorantim;  

 Ao Blog “Notícias de Votorantim”. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de julho 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


