EMENTA: INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR EM COMPLEMENTO AOS ÔNIBUS DO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO, CONFORME
ESPECIFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o fato de que várias atividades comerciais, empresariais,
industriais e de serviços estão sendo obrigados a suspender suas atividades por um longo período
de tempo em decorrência da Pandemia,
CONSIDERANDO a constatação de que os prestadores de serviços de transporte
escolar (Vans e micro-ônibus) em nossa cidade, é uma das poucas atividades que se encontram
impossibilitadas de suas atividades há mais de 01 (ano) - desde o início da pandemia com a
consequente suspensão das aulas presenciais, e que, tais veículos passam do inspeção anual e
seguem todas as normas de segurança,
CONSIDERANDO ainda a necessidade de ações efetivas do Poder Público
Municipal para mitigar os danos e prejuízos que diversos setores de nossa cidade estão
enfrentando,
CONSIDERANDO o fato de que os ônibus do transporte coletivo urbano tiveram a
sua frota reduzida, e de que, em horários de pico muitos desses veículos trafegam com grande
número de passageiros – expondo a todos a maior risco de contaminação do COVID-19,
Encaminhamos ao Executivo Municipal, nos termos dos mandamentos regimentais,
a presente INDICAÇÃO, para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto elabore junto às
Secretarias competentes estudos e medidas cabíveis para utilização imediata dos veículos
dos permissionários de transporte de escolares em complemento ao transporte de
passageiros neste período de Pandemia.
Sala das Sessões, 23 de março de 2021
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