
 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 11/2019 

 

Os Vereadores firmatários, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais vêm perante a Vossa Excelência apresentar esta INDICAÇÃO, 

dirigida ao Senhor Luiz Antônio Burin, Prefeito Municipal, com o objetivo de 

sugerir ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida: 

- Que seja encaminhada a esta Casa matéria legislativa, conforme 

Projeto de Lei Sugestão (em anexo) para seja concedido 50% de desconto no 

pagamento de passagens de ônibus com a finalidade de beneficiar estudantes 

regularmente matriculados em curso superior (3° grau) e de cursos 

profissionalizantes, devidamente autorizados pelo MEC, no transporte 

intermunicipal entre residência e a instituição de ensino. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, 08 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Ver. Fernando Fumagalli Pippi- PSDB 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJETO DE LEI SUGESTÃO  

 

Autor: Ver. Fernando Fumagalli Pippi- PSDB 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio a 

estudantes universitários e de cursos técnicos 

profissionalizantes residentes no Município que 

se deslocam para as cidades vizinhas. 

 

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro aos 

estudantes universitários e de cursos técnicos profissionalizantes, residentes 

no Município, destinado a custear despesas com locomoção da sede municipal 

as cidades vizinhas. 

 

Art.2º O auxílio será concedido sob forma de passagens, fornecidas pelo 

Município aos alunos que se deslocam para as cidades vizinhas para cursar 3º 

grau e cursos técnicos profissionalizantes, e corresponderá a 50% (cinquenta 

por cento) do valor da despesa mensal com a locomoção. 

  

Art.3º Para fazerem jus ao auxílio, os estudantes deverão cadastrar-se na 
Secretaria Municipal de Educação apresentando a seguinte documentação: 

I - requerimento solicitando o auxílio 

II - atestado de matrícula 

III - cópia do RG e CPF 

 

Art.4º Mensalmente, para receber as passagens do Município, o aluno deverá 

apresentar o atestado de assiduidade fornecido pela instituição de ensino em 

que estiver matriculado, no qual será observado o percentual mínimo de 

frequência. 

 



Art.5º O auxílio será cancelado, no semestre ou ano subsequente, sempre que 

o aluno não lograr aprovação em 75% das disciplinas em que estiver 

matriculado, devendo para tanto, apresentar ao Município o comprovante da 

aprovação, fornecido pela instituição de ensino 

Parágrafo Único. No caso de cancelamento do auxílio haverá carência de 

01(um) ano para que o aluno possa requerê-lo novamente. 

 

Art.6º  Nos casos em que for comprovado que o beneficiário emprestou, 

cedeu, comercializou, utilizou indevidamente ou de forma fraudulenta as 

passagens adquiridas com verbas do Município, será efetuada a suspensão 

temporária do seu benefício, por 90(noventa) dias, na primeira ocorrência e, 

180 (cento e oitenta) dias, nas demais, sujeitando-se ainda o infrator às 

penalidades estabelecidas na legislação penal. 

 

Art.7º   Perderão o direito ao benefício os estudantes que não mais se 

enquadrarem nas disposições do Art. 1º ou que deixarem de frequentar as 

aulas por um período superior a 30 (trinta) dias. 

 

Art. 8º. Os beneficiários das passagens subsidiadas pelo Município, quando da 

sua utilização, estarão sujeitos à apresentação de documento de identificação 

sempre que solicitado por prepostos das empresas de transporte coletivo 

(motorista, cobrador) ou fiscal do Município. 

 

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, 08 de julho de 2019. 

 

 

Ver. Fernando Fumagalli Pippi- PSDB 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao cumprimentá-los, apresentamos a Vossas Senhorias, Projeto de Lei 

que autoriza o Executivo Municipal a conceder 50% de desconto no 

pagamento de passagens de ônibus para os munícipes que estudam em 

cidades vizinhas. 

A Educação é um direito fundamental de todos, perpassa o 

desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a 

desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. 

Com a aprovação do Projeto de Lei que ora se propõem, será possível 

repasse de 50% de desconto no pagamento de passagens de ônibus aos 

munícipes que estudam em cidades vizinhas. 

Assim, em face da necessidade de um ensino continuado após a 

conclusão dos ensinos fundamental e médio para a inclusão do profissional no 

mercado de trabalho, e da grande quantidade de alunos do nosso município 

que passará a ter acesso ao ensino superior e considerando a obrigação 

estabelecida pela Constituição Federal de que o Município deve fornecer o 

transporte escolar aos estudantes desde a creche até o ensino médio, por 

analogia devemos estender este conceito aos estudantes universitários e aos 

estudantes de cursos profissionalizantes, de modo a garantir a continuidade 

dos estudos para uma melhor colocação no concorrido mercado de trabalho. 

Portanto, senhores vereadores o fomento para projetos que tenham por 

interesse a educação merecem atenção especial dos Poderes. 

  

Câmara Municipal de Pinhal Grande, 08 de julho de 2019. 

 

Ver. Fernando Fumagalli Pippi-PSDB 


