
                                        REQUERIMENTO Nº 013/2022 

 
Súmula: Requer à Mesa Diretora, envio de expediente ao Poder 

Executivo, solicitando informações acerca de incentivos a 

estudantes universitários que se deslocam para outros 

municípios.   

 

Senhor Presidente, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

                                      No uso de suas atribuições legais, requer envio de Ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a existência de incentivos no transporte 

de estudantes universitários que estudam em outros municípios da região sudoeste.  

    No mesmo sentido, caso não haja ainda nenhum incentivo aos 

estudantes, solicita informações acerca da possibilidade de fornecer auxílio financeiro com 

verbas da Secretaria Municipal de Educação ainda neste ano de 2022 aos estudantes ou a 

disponibilização de transporte aos estudantes, observando a legalidade na concessão do 

incentivo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As informações são necessárias para o pleno desempenho do 

mandato de Vereador e de sua função fiscalizatória visando uma maior transparência 

quanto aos incentivos do Poder Executivo na área da educação.  

Sabe-se que a Constituição Federal exige que os municípios 

apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e transferências na 

manutenção e no desenvolvimento da educação e que o Município de Dois Vizinhos 

cumpre o comando constitucional. Sabe-se, ainda, que os municípios devem atuar 

prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.  Por outro lado, nada 

impede que o Município preste algum tipo de incentivo a estudantes universitários que 

se deslocam para outros municípios estudar, como Francisco Beltrão e Pato Branco. O 

valor do transporte com os constantes aumentos do combustível vem preocupando os 

alunos, principalmente aqueles estudantes de baixa renda.  

Vários Municípios da nossa região têm colocado  

à disposição de alunos transporte ou prestado auxílio financeiro aos estudantes. Assim, 

é importante que o Município de Dois Vizinhos também ajude nossos alunos, pois são 

futuros profissionais que contribuirão com o desenvolvimento do nosso Município.  

 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 28 de abril de 2022.        

 

  SANDRO JOSÉ BRUNN 

      Vereador Proponente 

 

 


