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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr.
Reinaldo Azambuja, e a EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Prof.ª
Maria Cecília Amêndola da Motta, solicitando o estudo e a viabilidade de providenciar
mais ônibus escolares para atender os alunos do Município de Paraíso das Águas.
 

Plenário Deputado Júlio Maia, 04 de junho de 2019.
 
 
EDUARDO ROCHA
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

JUSTIFICATIVA

A solicitação de estudo e viabilidade de providenciar mais ônibus escolares tem o
objetivo de sanar a carência apresentada na área do transporte escolar no município
Paraíso das Águas.
 
Os vereadores da Câmara Municipal, os Senhores Roberto Carlos da Silva
(Presidente), Neife José Garcia (Vice-Presidente), Edson Prechlak de Lima (1º
Secretário), Lindomar da Silva Pinheiro, Anízio Sobrinho de Andrade, Ronaldo
Paniago, Marcos A. Costa e Silva, por meio da Indicação n.º 031/2019, reivindicam
nossa intercessão na aquisição de mais ônibus escolares, que proporcionará
benefícios integrais no atendimento à população, com o transporte de alunos até as
escolas.
 
Essa carência causa transtornos à população e ao atendimento dos alunos,
principalmente dos oriundos da zona rural, matriculados na rede de ensino municipal e
estadual da cidade, uma vez que as famílias desses estudantes geralmente não
dispõem de recursos para levarem seus filhos às suas escolas.
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A aquisição desses veículos fornecerá o suporte necessário aos estudantes residentes
do município, com conforto, segurança e eficiência, inclusive evitando faltas às aulas,
com a ausência dos ônibus escolares ou a constante quebra dos que já existem.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.
 


