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N°: 049/2018

INDICAÇÃO N°. 049/2018

O Vereador VITAL ALVES DOS SANTOS autor da presente indicação a qual subscrevem os
Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO
MARIANO E PEDRO Luís DA SILVA ALMEIDA, requer que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito
Municipal de Rochedo/MS solicitando seja realizado curso de capacitação com todos motoristas do Executivo,
em especial aqueles que conduzem os ônibus escolares e as ambulâncias do Município, realizando o
transporte de passageiros que requerem cuidados e atenção redobrada, seja pela idade, seja pela condição de
vulnerabilidade.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação visa complementar o requerimento nO017/2018 aprovado por unanimidade
por esta Casa de Leis na Sessão Ordinária do dia 07/05/2018, pois a deterioração e os danos quem vem sendo
causados nos veículos públicos pela má condução de seus motoristas é conhecida e por certo que a função
desses servidores não é apenas guiar os veículos, mas também zelar pela sua conservação e pela segurança
dos passageiros transportados diariamente pelas estradas do nosso município, são crianças e doentes que
merecem ser conduzidos com zelo e cuidado.
Aqui muito se falou na sessão do dia 07/05/2018 sobre o dever de zelo e sobre as implicações e
danos causados pela retirada de escapamentos de alguns dos ônibus escolares, no entanto até agora não se
tem notícias de providencias tomadas para resolver esse problema, em contrapartida este vereador buscou se
informar e tomou conhecimento que o SEST/SENAT oferece cursos gratuitos e pagos para capacitação
profissional de motoristas na ESCOLA DE MOTORISTAS, visando sua qualificação para bem desempenharem
suas funções e ainda cursos de capacitação específicos para condutores de passageiros em veículos escolares
e de emergência.
A agenda do SEST/SENAT divulgada no site informa que no dia 02/06/2018 terá início o curso de
capacitação para condutores e veículos de transporte de escolares, com carga horária de 16 (dezesseis) horas
com 20 (vinte) vagas disponíveis e no dia 18/06/2018 terá início o curso de capacitação para condutores de
veículos de emergência, com carga horária de 50 (cinquenta) horas, com 20 (vinte) vagas disponíveis.
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A capacitação desses motoristas para que se tornem de fato condutores de escolares e enfermos,
conduzindo-os com o zelo e cuidado necessário, zelando igualmente pelo veículo de transporte, que é do
Município, é necessária para o desempenho da função e é medida de interesse de toda a população de
Rochedo e que não passa despercebida desta Casa de Leis, pois com motoristas capacitados conduzindo os
veículos do Município toda a população tem a ganhar, porque motorista capacitado é condutor consciente que
cuida do veículo e se preocupa com os passageiros transportados, pois sabe a importância da sua função para
a população, que não pode ficar sem o transporte nem por um dia sem que isso lhes cause graves danos e
sabe que veículo estragado é sinônimo de ineficiência no desempenho da função.
Plenários das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 22 de maio de 2018.
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