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Requerimento no 13  /2023 
Gab. V. Ricardo leite de Figueiredo 
Assunto : Falta de Transporte Escolar para os Alunos dos Sitios, Tabauleiro, 
Queimada, urubu Pocinhos e Lagoa do Mato. 

Ao: Prefeito Municipal e Secretaria de Educação. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, e Secretario de Educação, 0 Vereador 
que este subscreve requer que, uma vez ouvido o plenário, seja encaminhado ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal,(Afonso Tavare Leite) e ao Secreatario de Educação 
Herivelto 
o seguinte pedido de Providencia: 

Solicite, que os mesmo se empenhe no sentido de viabilizar o transporte escolar 
das comunidades do sitio tabuleiro, Urubu, Pocinhos e Lagoa do mato. 

Pois, os alunos pequeno que estudar na escola Luiz leite de araujo do sitio Carmo 
que vem destas localidades ou vem a pe ou de carona, ou os pais vem deixar seus 
filhos na escola sendo que são criança pequena de do infantil 1 ao 4 e ate 2° serie 
do fundamental, sendo um risco trafegar crianças tao pequenas de moto para nao 
perde aulas sendo um risco grande de acidente já que tem pai que leva ate 3 criança 
em uma (mica moto para que seu filho possa estudar, sendo uma judiação crianças 
tao pequenas vir a pe. de uma distância tao longa já que são todos distantes da 
escolar, tabuleiro 3 km, urubu 5 km pocinhos 5 km e lagoa do mato 3 km. 

A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao 
transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso ã educação. 

Todos os outros anos tinha este transporte escolar mais nao sei o porque que 
esta ano foi colocado carro para carregar estes alunos. la falei com o secreatario de 
edução mais infelismente nao obtivem resposta para a solução 

Aguardo para breve, resposta deste requerimento com a solução do problema 
visando satisfazer o anseio da população que cobrou ação urgente 

. Atenciosamente, 

SALA DE SESSÕES, 07 de março de 2022. 

RICARDO LEITE DE FIGUEIREDO 
Vereador 
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Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo —TRABALHO NOVO A SERVIÇO 
DO POVO.... Novas atitudes —contribuir, solicitar e fiscalizar. Unidos por uma Abaiara 
para todos. 


