AEUTA
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vereadores para aumento de
repasse

Da
esq
para
a
direita:
Jefferson, presidente da Aeuta,
Ana Poli, vereadora, e Thays,
da Aeuta. Foto: Aeuta
Representantes da Associação dos Estudantes Universitários e
Técnicos de Arujá (Aeuta) estiveram na Câmara Municipal e
pediram apoio dos vereadores para inclusão de emenda
parlamentar na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019 que permita
aumento no valor do convênio mantido entre a entidade e a
Prefeitura de Arujá. O valor recebido atualmente – R$ 215
mil/ano –não é reajustado desde 2012 e, segundo o presidente
da Associação, Jefferson Josimar Souza da Silva, é
insuficiente para garantir subvenção de 50% do custo do
transporte aos alunos beneficiados.
A Aeuta garante auxílio-transporte a alunos de Arujá que
cursam a primeira graduação ou o ensino técnico em
instituições da região e necessitam deslocar-se diariamente.

Com o recurso atual são atendidos 226 alunos, mas o subsídio
cobre em média 30% do valor gasto pelos jovens. Para manter o
mesmo número de beneficiados, mas subir o percentual do
subsídio para 50% é necessário um repasse anual de R$
327.250,00 – um ajuste de pouco mais de 50% no valor do
convênio.

Rogério (segunda da esq. para a
direita) recebe representantes
da Aeuta. Foto: Aeuta
Em documento entregue ao Presidente da Casa, Abel Franco
Larini (PR), o Abelzinho, e a mais seis vereadores, a Aeuta
também fez uma segunda proposta: a ampliação do número de
estudantes beneficiados. Neste caso, o valor do convênio teria
de subir para R$ 565 mil/ano, incluído nesta conta o subsídio
de 50% sobre o custo do transporte para um total de 400 alunos
– quase o dobro da demanda suprida hoje.

Paulinho

Maiolino

(último

à

esquerda) recebe proposta de
reajuste da Aeuta. Foto: Aeuta
De acordo com a Aeuta, os novos termos do convênio, se
aprovados, entrariam em vigor a partir de novembro de 2019.
“Estamos a cada ano nos estruturando melhor e mantemos,
inclusive, um site no qual divulgamos nossas informações de
Transparência”, afirmou Jefferson ao salientar que a entidade
pretende fazer um levantamento da demanda para verificar, de
fato, quantos alunos de Arujá teriam necessidade de receber o
benefício.
Além de Abelzinho, os vereadores Ana Cristina Poli (PR),
Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o Castelo Alemão, Sebastião
Viera de Lira (PSDC), o Paraíba Car, Luiz Fernando Alves de
Almeida (PSDB), Paulo Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho
Maiolino, e Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da
Padaria, também receberam o documento.
Ação social
Nos dias 16 e 23/10, os estudantes da Aeuta participarão de
ações sociais e de mobilização na Escola Municipal Zilda Arns
Neumann, no Mirante. Nestas datas, eles organizarão, em

parceria com a iniciativa privada, palestras sobre nutrição e
cuidados com a higiene bucal para as crianças da unidade. As
atividades ocorrerão a partir das 7h, no dia 16/10, e das 10h
às 15h, no dia 23/10.
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