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Considerando que é dever do vereador estar atento as possibilidades de convênios ou

financiamentos principalmente com o governo federal. 

Considerando que sabemos que desde 2007 o governo Federal criou o programa da

escola que visa cuidar do transporte escolar das escolas municipais.

Considerando que o objetivo do programa é de renovar a frota de veículos escolares,

garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da

evasão escolar,  ampliando, por meio do transporte diário,  o acesso e a permanência na

escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e

municipais.

Considerando que existem três formas para estados e municípios participarem do

Caminho da Escola: com recursos próprios, bastando aderir ao pregão; via convênio firmado

com o  FNDE;  ou  por  meio  de financiamento  do  Banco  Nacional  de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha de crédito especial para a aquisição

de ônibus zero quilômetro.

 Considerando que o executivo municipal recentemente enviou a essa egrégia casa

de Leis um Projeto de Lei que tratava de suplementação de orçamento para aquisição de

veículos para educação.

 E, pelos considerandos apresentados, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que

o Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcos de Oliveira Galvão, possa estudar também as

possibilidades  de tentarmos  conseguir  esses  veículos  através  do  Programa  Caminho da

Escola com uma das formas de renovação de frota de veículos do município para transporte

escolar.

 Que  deste  se  dê  conhecimento  ao  Jornalista  Artur  Marques  do  Jornal  “O

Aparecida”, e ao jornalista Cabral do Jornal “Comunicação Regional”.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de fevereiro de 2011.
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