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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI 
Estado de Silo Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.gov.sp.br  

REQUERIMENTO N° 106/2022 
Autoria:  Robson  de Araujo 	 Sessão Ordinária: 15/06/22 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Considerando Requerimento n° 56/22, no qual solicitava informações sobre 
o motivo do não atendimento aos alunos Universitários que moram na zona 
rural (Bairro Cocaes e Rodeio) e precisam do transporte até Itapetininga e 
Sorocaba para realizar Cursos Técnicos; 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar o motivo do não atendimento aos alunos Universitários que mo-
ram na zona rural (Bairro Cocaes e Rodeio) e precisam do transporte até Ita-
petininga e Sorocaba para realizar Cursos Técnicos no período DIURNO? 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador a função de 
fiscalizar qualquer assunto de interesse público. Vale ressaltar que foi res-
pondido pelo setor competente que o municipio atende os alunos que preci-
sam do transporte público e de fato que realmente atende, mas os alunos em 
questão são os que estudam no período diurno, onde foram informados pela 
Diretoria de Educação que não terão esse atendimento até o presente mo-
mento, sendo que existe a Lei Ordinária 1015/04 em seu artigo 10  onde fica 
obrigado o Poder Executivo a criar um sistema de transporte gratuito para 

z 	estudantes de cursos não existentes no Município. 

Sala das Sessões, 
Em, 13 de Junho de 2022. 

APROVsUu 

Camara Municipal de Sarapui 
Sarapul, Robson  de Araújo 

Vereador 
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