
 
REQUERIMENTO Nº 001/2019 

 
 
Senhores Vereadores: 
 
 
 Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado ao Prefeito 
Municipal, com cópia à Secretária de Educação, REQUERIMENTO com o seguinte teor: 
 
1 – IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL LEONIDES FALCÃO DE OLIVEIRA. 

1.1 – Utilização do transporte existente para implantação da Fase 1 – (servir as 
crianças residentes na área urbana); 

1.2 – O objetivo inicial é oferecer transporte para as crianças matriculadas no Centro 
Infantil, que estão na idade de alfabetização, e que tenham condições de se 
deslocarem de suas residências, com o monitoramento de pessoa devidamente 
qualificada para esse acompanhamento. 

 
JUSTIFICATIVA: 

  A implantação do Programa Requerido, é um incentivo ao Centro 
Educacional, e, além de agregar o incentivo, torna-se um serviço a mais a ser cedido aos 
pais dos iniciantes. Para os jovens alunos, torna-se uma antecipação da maturidade 
necessária ao caminho que eles percorrerão, ou seja, desde cedo se tornarão mais 
seguros e confiantes que irem para a Escola e um atrativo para os pequenos, que é, 
“passear com os coleguinhas, antes e depois do estudo”. Tal iniciativa também trará um 
diferencial para o Centro Educacional, que deve ser referência na iniciação escolar no 
Município. 
  As despesas com essa iniciativa, não são grandes, pois a necessidade para 
essa implantação, é somente o motorista, que já está contratado, um monitor, para o 
acompanhamento dos alunos, pegando, e entregando na residência, e o combustível que 
não representa quase nada, visto que o trajeto será inicialmente, apenas na área urbana. 
   
  Sugiro ainda que esta Ação faça parte do Orçamento Municipal para os 
próximos exercícios, e que no momento, seja, se necessário, utilizado crédito especial, mas 
que seja implantado o mais breve possível, pois trata-se de uma ação inovadora e 
necessária aos alunos e pais da área urbana. 
 
  Câmara Municipal, em 18 de março de 2019.    
 

José Maria da Silva 
Vereador/Presidente 


