REQUERIMENTO N.º 005/2017.
Senhor Presidente
O Vereador que o presente subscreve, valendo-se do uso de suas
atribuições previstas constitucionalmente, em especial aquelas fulcradas nos
dispositivos constantes no art. 100 do Regimento Interno deste Poder Legislativo,
aplicado em consonância com o disposto no inciso XIV do art. 66 da Lei Orgânica do
Município, vem respeitosamente diante da presença de Vossa Excelência, requerer o
encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que a digna
autoridade pública preste informações que são relacionadas às prerrogativas da função
fiscalizatória inerentes ao mandato parlamentar, devendo para tanto serem endereçadas
para o conhecimento dos membros deste Poder Legislativo Municipal no prazo previsto
em lei, as seguintes informações relacionadas ao transporte de alunos dentro e fora do
Município de Tibagi, quais sejam:
1 – Quando será realizada pelo município a próxima vistoria nos veículos terceirizados
destinados a executar o transporte escolar ?
2 - Quais os itens verificados nos veículos que resultam nas liberações?
3 - Qual o ano do veículo utilizado na linha do transporte escolar Igreja Velha Barroso - Iberá - Campo da Tropa? Anexar o laudo de liberação.
4- Quais os motivos que levaram as mudanças no itinerário do veículos que conduz os
alunos até a cidade de Ponta Grossa que estudam no Colégio Agrícola? Em especial os
que residem no Pinheiro Seco, que não mais são pegos nas suas casas.
JUSTIFICATIVA
As informações ora solicitadas na forma legal e regimental
tratam-se de questionamentos que se revelam indispensáveis para que os Vereadores
que integram a Câmara Municipal de Tibagi, possam fiscalizar as ações públicas
desenvolvidas no município.

Muitas são as reclamações dos familiares dos alunos com relação
ao estado de conservação de alguns veículos terceirizado que promovem o transporte
escolar em nosso município, em especial o que faz a linha das Fazendas Igreja Velha Iberá - Barroso e Campo da Tropa.
Segundo relatos, o veículo esta em más condições de
conservação, não possui cinto de segurança além da quantidade de poeira que entra em
seu interior, inclusive na semana passada quando um pneu furou, não existia socorro,
fazendo com que o motorista tivesse que providenciar um socorro aqui da cidade,
fazendo com que os alunos perdessem o dia de aula.
Situações como essa devem ser evitadas, bastando que a
Secretaria Educação, responsável pelo transporte escolar mantenha uma fiscalização de
rotina nos ônibus, evitando problemas e garantindo a qualidade no transporte escolar
municipal.
Com relação a mudança no itinerário do veículo que leva os
alunos à cidade de Ponta Grossa estudar no Colégio Agrícola, segundo relatos até o ano
passado os estudantes que residem no Pinheiro Seco eram buscados nas suas
residências, e agora precisam se deslocar até a Sede ou no Distrito de Caetano Mendes,
causando dificuldades a seus familiares.
São essas as razões que ensejam o presente requerimento do qual
se espera com que sejam fornecidas as informações que servirão para o pleno
conhecimento dos integrantes deste Poder Legislativo.
Sala das Sessões, em 13 de Fevereiro de 2017.

ELIZEU CORTEZ
Vereador

