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INDICAÇÃO N°. 105/2017

N°: 105/2017

o Vereador, THOMAZ JOHNSON ABDONOR, autor e subscrevem os Vereadores AGNEI ALVES DA
CONCEiÇÃO, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO BARBOSA e ARINO JORGE FERNANDES DE
ALMEIDA, da presente Indicação requer que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor OSVALDO MOCHI JÚNIOR, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso do Sul, com cópia para o Exmo. Sr. WALDEMIR MOKA MIRANDA DE BRITO, Senador da
Republica, pelo Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando uma emenda parlamentar no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), para a aquisição de um Ônibus Universitário, destinado a Associação dos Universitário de
Rochedo/MS (AUNIRO).

JUSTIFICATIVA

lncialrnente, cumpre destacar, que a AUNIRO é uma associação criada desde 2011, com documentação
em dia e, padece de recursos para sua manutenção e andamento, onde depende única e exclusivamente da
Prefeitura Municipal de Rochedo/MS.

A associação atualmente possui quase 80 (oitenta) associados, que vão e voltam todos os dias para a
capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, cursar ensino superior, por meio de um ônibus locado de
empresas particulares, onde atualmente se paga por mês a quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), pois a
associação não possui veículo próprio.

É oportuno frisar que, o município de rochedo em sua grande maioria é formada por pessoas de baixa renda
e, com isso, o ônibus universitário se torna a válvula de escape para muitas pessoas que almejam um futuro melhor
para si e para sua família, por meio de uma formação acadêmica.

Ante o exposto, tendo em vista as considerações feitas por esses nobres vereadores, é que solicitamos a
ajuda de nossos nobres líderes de bancada, para que possam somar nessa luta em prol de nosso município, em
especial para os acadêmicos que tanto lutam no dia-a-dia em busca de seus sonhos e por melhorias de vida,
destacando também que, a compra de um ônibus irá contribuir para a economia de nossa cidade, onde os valores
poderão ser investidos em outras áreas da administração que também se fazem importantes, como saúde,
assistência social, educação, entre outras.
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Outubro de 2017.
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