ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

P

R

o
T

o
C

o
L

o

Recebemos
09/05/2018

( ) Projeto de lei
( ) Projeto Decreto Legislativo
( ) Projeto de Resolução
( ) Requerimento
( x ) Indicação
( ) Moção
( ) Emenda
( ) Pedido de Informação
Pedido de Providência

LI DO'
NA SESSÃO DE:

is: us.

• PRESIDENTE·

INDICAÇÃONQ045/2018

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE,
OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA SILVA ALMEIDA e VITAL
ALVES DOS SANTOS, autores da presente Indicação, ouvido o soberano Plenário desta
Casa de Leis, solicitam o encaminhamento de expediente ao Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo-MS,
solicitando a apuração disciplinar sobre os motivos pelos quais o servidor público
municipal VALDICLEY DE REZENDE RODRIGUES, Motorista de ônibus, advertido em
03/04/19, conforme documento em anexo, sobre a obrigação de atender 08 crianças na
Fazenda Nossa Senhora de Fátima II (antiga lagoa feia), que estudam na Escola Pólo do
Saber, não efetuou o referido atendimento em 16/04/18 e em 25/04/18, conforme
documentos em anexo.
JUSTIFICATIVA
É preciso, em conformidade como art. 219 do Estatuto do Servidor Público
Municipal, por meio de processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e
contraditório, apurar as faltas assinaladas naquela linha de ônibus escolar e imputar
responsabilidades.
Sob outro viés, é necessário empreender esforços para que as crianças não fiquem
mais desamparadas e sem o devido transporte escolar, o que implicaria em enormes
prejuízos àqueles infantes.
Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo-MS, 14 de maio de 2018.
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