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Carazinho, 17 de junho de 2019.Of. n° 146/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP n° 213/2019

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar-lhe expediente recebido da Secretaria Municipal de 

Educação com as informações solicitadas referente ao PL n° 39/2019.

Atenciosamente,

MBS
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DE EDUCAÇÃO
Oiraiiir-o - P.S

Mem. N° 22/2019/GAB/SMEC
De: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal da Administração.

Carazinho, 14 de junho de 2019.
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Assunto: Encaminha reposta ao OP N° 213/2019.^^-^^;í*r>^zr^
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Encaminhamos em anexo reposta ao OP N° 213/2019, o qual solicita 
informações à Secretaria de Educação referente ao PL N° 39/2019.
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Atenciosamente,

LUCAS GABRIEL LOPES 
Secretário Municipal de Educação
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1 - Quantos veículos o município possui realizando o transporte de estudantes na Secretaria de 

Educação?

Atualmente contamos com seis (6) veículos da frota da Secretaria de Educação e mais nove (9) 

veículos terceirizados realizando o transporte escolar da rede municipal.

2 - Dos veículos próprios da Secretaria de Educação, qual o ano de fabricação dos mesmos. Vans, 

Micro ônibus e ônibus?

N° PLACA MARCA/MODELO/
PASSAGEIRO/POTÊNCIA

ANO DO 
VEÍCULO

VW/15.190 EOD E. HD ORE 43P185CV 201101 ITB 7608
02 IUP9334 VW/1S 190 EOD E. S. ORE - Caminho da 

Escola-60P182CV
2012

IUA 9207 MarcopoloAblare - 21P152CV 201203
Fiat Ducato M Bus 16P127CV04 1ST 7828 2011
Fiat/ducato Greencar — 20P127CV05 1ST 7111 2011
Fiat/Ducato Minibus -16P12 7CV06 IPK2523 2008

3 - Quantos veículos terceirizados o município tem contratado para realizar o transporte de 
estudantes na Secretaria de Educação?

Dispomos de nove (9) veículos terceirizados para a efetivação diária do transporte escolar da 
rede municipal

4 - Quantos veículos com idade superior a 10 anos existem e onde estão sendo utilizados na 
Secretaria de Educação?

Possuímos um (1) veículo (fiat/ducato) acima dos dez anos e está sendo utilizado no transporte 
de alunos para os projetos: Pinóquio, Coral, Brinquedoteca e passeios de estudos.

5 - Quantos veículos adaptados para as pessoas com deficiência existem na Secretaria de 
Educação?

Dois (2) veículos.

6 - No Projeto de Lei 039/2019 do executivo, o qual autoriza a aquisição de uma Van escolar para 
a Secretaria de Educação, este veículo transportará crianças e adolescentes de qual escola ou EMEI?

Este veículo será destinado ao transporte dos alunos do CEMAEE que atende todas as escolas e 
EMEIs que possuem educandos que necessitam de atendimento especializado fora da escola. O
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veículo que hoje faz este roteiro fará o transporte de alunos para os projetos: Pinóquio, Coral, 
Brinquedoteca e passeios de estudo. O veículo com mais de 10 anos, que pela Lei Municipal 
n°8.041/19 não pode fazer o transporte escolar, fará o transporte dos zeladores da SMEC que 
fazem a manutenção das escolas, este transporte hoje é feito por uma kombi que está em péssimo 
estado.

1 - Devido a grande demanda de pessoas com deficiência, a Secretaria de Educação planeja adquirir 
uma van adaptada para suprir as necessidades dos estudantes? Se sim, quando?

No momento não, sendo que a SMEC atende a demanda da Rede Municipal que apresenta tal 
necessidade.

8 - Caso contrário, qual a justificativa da Secretaria de Educação, para a não aquisição de uma van 
adaptada?

Com os veículos adaptados que a SMEC possui, consegue atender as necessidades de transporte 
dos alunos da rede municipal de ensino.

9 - A Secretaria de Educação já possui motorista em seu quadro para dirigir este novo veiculo que 
será adquirido?

Sim.

10 - Se os veículos da SMEC (próprios e terceirizados), utilizados para transporte dos alunos são 
suficientes para demanda em nosso município?

Sim.

11 - Se os veículos adaptados da SMEC (próprios e terceirizados), utilizados para transporte dos 
alunos com mobilidade reduzida são suficientes para demanda em nosso município?

Para os alunos da Rede Municipal de Ensino, sim.

Reiteramos a preocupação para que o Projeto de Lei n°039 de 13 de maio de 2019 seja aprovado 
com urgência, pois a SMEC deseja transferir o veículo que está com mais de 10 anos de uso para 
outro setor e assim regularizar esta situação, bem como oferecer aos nossos educandos um 
veículo novo, mais confortável e seguro, pois atender as necessidades dos infantes é o nosso 
principal objetivo.
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