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OFÍCIO nº 45/2022 - GAB/CPAR/UFMS

 

Ao Senhor

Edmar Pires da Silva Júnior  (Dóllar),

Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba (MS).

NESTA.

Assunto: Solicitação de transporte público municipal.

 

Senhor Presidente,             

     

Solicitamos, por gen�leza, reunião com Vossa Excelência para apresentarmos
an�ga e importante demanda dos estudantes do Câmpus de Paranaíba da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, que consiste na disponibilização de transporte público
municipal, contribuindo com o deslocamento e acesso à Universidade.

 

A dificuldade de deslocamento para o CPAR/UFMS é um dos principais
problemas apontados pelos estudantes que se mudam para Paranaíba, sendo que a falta
deste contribui para o aumento do número da evasão.

 

Há que se ponderar, ainda, que a disponibilização do transporte,
principalmente à noite, contribuirá para a segurança de nossos jovens, sobretudo as
mulheres, que se sentem muito inseguras, com medo (fundado) de sofrer algum �po de
violência no trajeto entre sua residência e a Universidade.

 

Ademais, vale ressaltar que, uma vez implantado, esse bene�cio não ficaria
restrito aos alunos da UFMS, podendo ser u�lizado por toda a população paranaibense.

 

Anexo a este O�cio consta um formulário eletrônico preenchido por mais de
sessenta estudantes interessados na implementação do transporte cole�vo e que estão
dispostos a par�cipar da reunião com Vossa Excelência.

 

Certos de contar com a Vossa colaboração, favor informar o melhor dia e
horário para a reunião por meio dos seguintes contatos: gab.cpar@ufms.br /
angelica.nunes@ufms.br / 3669-0105.

 

Desde já agradecemos a  atenção sempre dispensada à nossa Unidade de
Ensino. Permanecemos à disposição.
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Atenciosamente,

 

Wesley Ricardo de Souza Freitas,
 

Diretor do Câmpus de Paranaíba da UFMS.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Wesley Ricardo de Souza Freitas,
Diretor(a), em 11/05/2022, às 14:28, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3272643 e o código CRC 46A398AA.
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