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INDICAÇÃO N° 060/2020 

EMENTA: Pede à Senhora Prefeita Municipal que 
estude com especial carinho a possibilidade de incluir 
no itinerário do ônibus escolar que no período da 
manhã busca os alunos residentes no CDHU e os 
transporta até a Escola Municipal Profa Judith 
Siqueira Weber, uma parada na Praça Francisco de 
Assis Gaivão — (Raspadão), concedendo assim o 
mesmo benefício aos estudantes daquela unidade 
escolar, residentes na região central da Cidade. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

Logo após o retorno das aulas na nossa rede pública municipal, fui 
abordado por vários alunos e seus pais, que reivindicaram para si o mesmo benefício 
concedido pela Administração Municipal aos estudantes da Escola Municipal Profs 
Judith Siqueira Weber, residentes no Bairro Vila Olívia e no Residencial da CDHU, que 
é o transporte escolar. 

Segundo os mesmos, o ônibus escolar tem capacidade para transportar um 
número maior de alunos e, se fosse incluída no seu itinerário uma parada na Praça 
Francisco de Assis Gaivão, (Raspadão), essa providéncia possibilitaria aos estudantes 
residentes na região central da Cidade, que estudam na mesma unidade escolar, o 
benefício do transporte escolar. 

Pelo exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que estude com especial carinho a possibilidade de incluir no 
itinerário do õnibus escolar que no período da manhã busca os alunos residentes no 
CDHU e os transporta até a Escola Municipal Profa Judith Siqueira Weber, uma parada 
na Praça Francisco de Assis Gaivão — (Raspadão), concedendo assim o mesmo 
benefício aos estudantes daquela unidade escolar, residentes na região central da 
Cidade. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 02 de março de 2020 
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