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GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR 

 
 

REQUERIMENTO Nº 076/2021 

 

 

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após 

cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, que seja solicitado Gerência 

Regional de Educação Sertão do Médio São Francisco (Petrolina), na pessoa da Senhora 

Gerente ANETE FERRAZ DE LIMA FREIRE no sentido de providenciar a 

ALOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR para atender a demanda dos alunos do 

Ensino Médio, residentes nas comunidades de Ariais, Sitio Serra, Bela Vista, Jatobá, 

Comprida, Assentamento Londrina, Gavião I, Gavião II, Poço do Canto, Lagoa da Pedra 

e Assentamento Nova Vida, e que precisam se deslocar até o DISTRITO DE 

IZACOLÂNDIA para assistirem suas aulas no TURNO DA TARDE. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Segundo relato dos moradores dessas localidades, os estudantes, que residentes nesses 

locais, precisam utilizar o transporte escolar como meio para acesso às suas escolas, na 

maioria, no Distrito de Izacolândia. Chegou a esse Vereador que o transporte é feito 

somente para o turno da manhã, o que nos causa estranheza, vez que muitos estudantes 

estão matriculados no turno da tarde, pois trabalham na roça no período da manhã, e a 

tarde dependem dos seus próprios meios para se deslocarem às suas respectivas Unidades 

Escolares. Muitos disseram que se sentem em constante desvantagem em relação aos 

estudantes que vivem na área urbana (Izacolândia), pois, além de custearem seus próprios 

meios de transporte as condições das vias são precárias e enfrentam dificuldades 

especialmente em dias de chuva ou quando ocorrem problemas de ordem mecânica com 

os seus veículos (moto/carro) próprios. Nessas situações eles narram que não têm 

alternativas para se locomoverem até a escola e, assim, ficam prejudicados porque 

precisam faltar as aulas, ocasionando em alguns desinteresse e, até mesmo, trancamento 

do ano letivo.  

 

 

Sala das Sessões, 16 de março de 2021. 

 

 

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 

Vereador Capitão Alencar 
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