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Registro nº 

 

Exmos. Srs. Vereadores de Sapucaia do Sul/RS. 

 

Origem: Vereadora Raquel Moraes (Raquel do Posto) – PDT 

 

Assunto: Indicação para a implantação de um Programa Emergencial de Auxílio aos 

transportadores escolares do Município de Sapucaia do Sul. 

 

A Vereadora signatária, abaixo subscrita, vem à presença de Vossas Excelências, 

respeitosamente, na forma regimental (art. 115 do RI c/c 51, parágrafo único da Lei 

Orgânica Municipal), para requererem seja procedida a leitura em Plenário do inteiro teor 

desta proposição indicativa, sendo a mesma posteriormente encaminhada, pela Presidência, 

ao Poder Executivo Municipal. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

  Senhores Vereadores: 

 

É objetivo da presente indicação, que após os trâmites regimentais, que seja enviada 

cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para que estude sua viabilidade, 

considerando instituir “Programa Emergencial de Auxílio aos transportadores escolares do 

Município de Sapucaia do Sul”.  

A categoria foi diretamente afetada com as medidas restritivas de combate ao novo 

Coronavírus (COVID-19), tendo em vista a suspensão das atividades escolares desde março 

de 2020, sem ainda, qualquer perspectiva de retorno. O valor a ser destinado a cada 

beneficiário tem por motivação o objetivo de atenuar o impacto financeiro sofrido pela 

categoria durante os meses em que inviabilizada a prestação de serviços. A presente 

proposta reconhece a utilidade pública e a importância do serviço prestado pelos 

transportadores escolares.  

Por fim, reivindico que a indicação apresentada seja acolhida pelo Governo 

Municipal, firme nas razões acima demonstradas, e no ímpeto de colaborar com a 

administração do Município, realizando a função de assessoramento que é inerente à 

edilidade, apresentamos ao nobre plenário desta Câmara Municipal nossa proposição 

indicativa. 

 

Sapucaia do Sul, 05 de agosto de 2020. 

 

 

RAQUEL MORAES (RAQUEL DO POSTO) – PDT 

VEREADORA SIGNATÁRIA 

 

 


