
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

  

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, conforme artigos 200 e 

201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO, sugerindo que sejam adotadas, COM URGÊNCIA, as medidas 

administrativo-legais que  necessárias para a implantação de serviços de 

TRANSPORTE ESCOLAR, em linha com percursos entre a localidade de 

Brauna, tendo como ponto de referência a “Granja do Rogério”, e a UMEF 

WALDOMIRO MARTINS FERREIRA, em Xuri, Região Rural, e vice-versa, 

com utilização de microônibus adaptado à operação em estradas não 

pavimentadas, para o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos que 

estão matriculados naquela unidade de ensino, considerando, para tanto: 

 

[a] a solicitação trazida ao seu Mandato para que levasse a essa Municipalidade                

a presente demanda, que reitera aquela apresentada por parte dos moradores  

da Região Rural, pais, mães e/ou responsáveis dos alunos a serem beneficiados, 

em reunião do Orçamento Participativo referente a este exercício financeiro, 

realizada na referida unidade de ensino, na data de 02 de julho de 2017, que 

assim anseiam, com justiça, pelo devido atendimento; 



 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

     

[b] a ampla viabilidade do atendimento em razão da oferta e da disponibilidade 

de recursos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

FNDE, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 

PNATE, sob os objetivos e formas dados pela Lei Federal nº 10.880, de 2004, 

ou, se necessária a aquisição de veículo, junto ao Ministério da Educação ou 

ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES,             

por meio do Programa “Caminho da Escola”, o qual regulamentado pelo 

Decreto nº 6.768, de 2009;  

 

[c] o que bem dispõem quanto ao dever deste Município de atender mediante  

oferta adequada de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino,  

a Constituição Federal, no art. 208, caput e inciso VII; a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, no art. 11, caput e inciso VI; a Lei Orgânica 

Municipal, nos artigos 176, caput e inciso V; 216, caput e incisos I, II e V; 252, 

caput; e, o Plano Municipal de Educação, no art. 2º, caput e incisos I, II, III, 

VII e X; e, no item 2.4 da sua Meta 2.        

 

E, certo da melhor acolhida e do atendimento, vem agradecer antecipadamente                                         

a Vossa Senhoria por toda atenção que vier a ser dispensada a esta iniciativa, 

pois assim, a todos aqueles que serão beneficiados com os serviços solicitados. 

 

Vila Velha, ES, 20 de agosto de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO   

Vereador  

 


