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INDICAÇÃO 050/2022 

De 25/04/2022 

AUTORES VEREADORES: RODRIGO CATELANI, EDIMILSON MARANI, 

GUILHERME, FRANCISCO DE BARROS, MILTON CERQUEIRA LEI-

TE-TATU E SIVAL.   

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para conceder o transporte escolar gratuito para nossos 

jovens, para outras cidades, como Américo Brasiliense, 

Araraquara e Outras, para cursarem Escolas, como SESI, 

SENAI, UNESP, IFESP, UNIP e outras; 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

A Administração Pública Municipal concede há muitos 

anos o transporte escolar gratuito para nossos jovens, 

para outras cidades como Américo Brasiliense, Araraquara 

e Outras, para cursarem Escolas, como SESI, SENAI, UNESP, 

IFESP, UNIP e outras; 

A Administração Pública Municipal, desde o ano de 

2016, extinguiu com a concessão deste transporte escolar 

gratuito para outras localidades o que vem prejudicando 

em muito nossos jovens, que em sua grande maioria são 

carentes e não possuem condições financeiras de arcar com 

o pagamento de empresa privada de transporte escolar; 

Desde o ano de 2016, essa Casa de Leis, vem apre-

sentando ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, Indi-

cações solicitando ao mesmo, que seja concedido novamente 

o transporte escolar gratuito aos nossos jovens que 

necessitam de se dirigir a outros municípios, para 

estudarem, infelizmente sem obtenção de êxito;  
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Os nossos estudantes precisam se deslocar para outras 

cidades, principalmente para Araraquara, e para que todos 

tenham oportunidade de concluírem os estudos, sendo ele 

de nível médio, técnico e de graduação, é preciso voltar 

novamente a concessão do transporte escolar gratuito aos 

nossos jovens Santa-Lucienses; 

Investir em educação, é investir na construção de um 

país melhor, por isso da necessidade da Administração 

Pública Municipal disponibilize ônibus para realizar o 

transporte de alunos.  

Diante do exposto, RODRIGO CATELANI, EDIMILSON 

MARANI, GUILHERME, FRANCISCO DE BARROS, MILTON CERQUEIRA 

LEITE-TATU e SIVAL, vereadores, investidos em suas 

atribuições legais, INDICÃO a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade de envidar esforços para que seja concedido 

novamente o transporte escolar gratuito aos nossos jovens 

que necessitam de se dirigir a outros municípios, como 

Américo Brasiliense, Araraquara e Outras, para cursarem 

Escolas, como SESI, SENAI, UNESP, IFESP, UNIP e outras.  

A propositura se faz necessária, devido as difi-

culdades que os alunos enfrentam diariamente por não 

terem um transporte a disposição, pois trata-se de uma 

reinvindicação antiga dos alunos e mães de alunos que 

procuram esses vereadores inúmeras vezes, cobrando que 

a Administração Pública Municipal, volte a disponibi-

lizar a volta do ônibus e também para ajudar a reduzir 

os custos dos estudantes de entidades públicas e até 

particulares, que precisam se locomover da cidade de 

Santa Lúcia, para outros municípios. 
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A Administração Pública Municipal, precisa envidar 

esforços no pronto atendimento dessa nossa indicação, 

pois é visível a necessidade desses alunos terem um 

transporte público gratuito e precisamos apoiar esses 

jovens que querem estudar, sendo de suma importância, 

pois além de ajudar os estudantes no deslocamento, se 

torna também um incentivo para que eles não venham a 

desistir dos estudos.       
 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Abril de 2022.  

 

 

 

 

 

RODRIGO CATELANI    EDIMILSON MARANI 

VEREADOR      VEREDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILHERME     FRANCISCO DE BARROS 

VEREADOR      VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU SIVAL  

VEREADOR      VEREADOR  


