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ESTADo Do eanaNÁ

INDICAÇÃo N" Ll1 ,DEZ»21.
(Proponente: Vereador Rômulo Quintino/Psc)

cÂuml iln NrclPAL DE cAScAVELn/ s6/,tl-

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos teÍmos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis após a
sua leituta no Pequeno Expeüente, seja encamrnhado expediente a Senhora Simoni Soares,
Presidente da Autarqüa de Mobiüdade, Trânsito e Cidadaria - Transitar, solicitando estudos
de viabilidade, com o objetivo de isentar neste ano de2021,,^t^xa anual do alvarâ de licença
constante do art. 7" daLeí n" 2,789, de 1998, e que é paga pelas empresas rndividuais e

coletivas e por ptofissionais autônomos que possuem permissão paÍa o Transporte Escolar
no Município de Cascavel.

yel22 de junho de2021,

Rômulo Quintino
Vereador/PSC

JustiÍicação

A proposta legislativa que apreseÍlto tem a finaüdade de contribuir com empresas
individuais e coletivas e poÍ profissionais autônomos que possuem permissão para o Transporte
Escolar no Murucípio de Cascavel, tendo em vista âs enoÍmes dificuldades que essâs pessoas estão
enfrentando nesse momento, devido ao fechamento dos estabelecimentos de ensino, onde durante
quase mais de um ano não houve ano letivo.

Em vrrtude da paraltzaçào total do funcionamento das escolas em todo Município
de Cascavel devido a pandemia do CoronavíÍus, a prestação do serviço de transporte escolat se deparou
com o cenário de rmpossibilidade de continuar atuando. Fato este que levou muitos profissionais a

buscarem outÍas atrvidades para obterem renda pata fins de sustento de sua famita. Âs dificuldades são

eÍIormes, e nadr- mais justo que o Poder Público contribua com ações que venham a amerizar
financeiramente paÍa esses trabalhadores que são dependentes do transporte escolaÍ.

Me sohdarízo com os milhares de motoristas que ftcararn impedidos de circular
devido à suspensão das aulas ptesenciais durante a pandemia. Acho que o nosso papel, como
parlamentar, é amerizar os danos causados pela pandemia, que foi müto prejudicial para todos nós.

Espero, pois, contaÍ com sua atenção ao solicitado. E, aguardo resposta para darmos
ciência às pessoas que nos cobram essas providências.
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