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Assunto: Contratação imediata dos veículos responsável pelo transporte escolar
da rede Estadual de Ensino, como também o conserto das estradas que dão acesso
as localidades onde moram os alunos da rede Estadual.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário discutido e
aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Executivo Municipal, Sr. Paulo
Gomes Pereira, no sentido do mesmo procurar meios legais em parceria com o
Governo do Estado para contratação imediata dos veículos responsável pelo
transporte escolar da rede Estadual de Ensino como também a manutenção nas
estradas que dão acesso as localidades onde moram os alunos da rede Estadual.
JUSTIFICAÇÃO:
Alunos da zona rural e de alguns distritos estão reclamando constantemente da
falta de transporte escolar por da rede estadual, que até o momento ainda não foi
normalizado, e os pais e que estão custeando o transporte , os motoristas alegam
que não receberam ainda duas parcelas referente ao contrato de 2014, no entanto
o maior prejuízo esta sendo dos alunos que muitos estão pensando em desistir por
conta da despesa com transporte, as reclamações são feitas diariamente pelo rádio,
facebook, a movimentos até para um protesto em andamento, vale a pena citar
também varias estradas que estão em péssimo estado de conservação, e também
estamos quase no meio do ano letivo de 2015, precisamos dar uma satisfação a
centenas de jovens e pais que aguardam uma atitude do Poder Executivo e do
Governo do Estado.
Então, diante da necessidade da população, faço esta solicitação através da
Câmara de Vereadores, e espero contar com o apoio dos nobres colegas Edis.
Sala das Sessões em 05 de maio de 2015
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