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INDICO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Mato Grosso do Sul, REINALDO AZAMBUJA, para que sejam celebrados ou 
ajustados os convênios existentes, com as empresas que fazem o transporte
gratuito dos alunos das escolas públicas estaduais, em todos os municípios do
Estado, efetuando-se o pagamento mínimo de 30% da média dos faturamentos dos
meses anteriores à pandemia, enquanto permanecem suspensas as aulas
presenciais, garantindo-se a manutenção e a dignidade de suas famílias, até o final
da pandemia pelo COVID-19.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 09 de junho de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA       

 Vice-Presidente da AL/MS      
 
 
JUSTIFICATIVA
 
A pandemia que assola o planeta, cujos casos aumentam progressivamente no
Estado, vem causando prejuízos irreparáveis a toda a sociedade, notadamente a
paralisação de várias atividades produtivas consideradas não essenciais, inclusive
com a suspensão das aulas em instituições de ensino públicas e particulares,
visando prevenir a propagação do vírus por meio do isolamento social.
 
Os trabalhadores e empresários que fazem o transporte dos alunos para as escolas
públicas estaduais estão com suas atividades laborais completamente paralisadas
desde meados de março de 2020, fato que vem retirando as condições dignas de
sobrevivência das famílias que dependem dessa atividade, cujas rendas estão
zeradas desde a suspensão das aulas presenciais, uma vez que o faturamento desses
transportadores se dá mediante aluno transportado e quilômetro rodado.
 
Diante disso, e, como legítimo representante eleito pela população, venho buscar,
por meio da presente indicação, uma solução intermediária, baseada na cooperação
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e na negociação mútua, de modo que seja garantido a esses prestadores de
serviços, pelo menos, um percentual de 30% de seu faturamento médio anterior,
necessário à manutenção de suas empresas, funcionários e seus sustentos próprios
e de suas proles, evitando-se maiores e indeléveis prejuízos, sob pena de, quando a
pandemia passar, muitas dessas empresas já estejam na ruína financeira,
impedindo seus retornos ao trabalho, colapsando a rede estadual de ensino, com a
ausência dos milhares de alunos que dependem do transporte público gratuito.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


