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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

  

 

 

Senhor Presidente, 

 
 

AURINO PINHEIRO PEREIRA, Vereador Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB), com assento neste Legislativo Municipal, requeiro após ouvido o 

Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado a Excelentíssima Senhora 

Secretária de Educação deste município, para que a mesma adote providências no sentido 

de garantir segurança do embarque e desembarque de alunos da Escola Maria Júlia e 

demais entidades educacionais do município, designando um servidor para controlar o 

trânsito em frente as respectivas unidades escolares. 

 

Senhores Vereadores quem passa na frente da escola no início da manhã, no 

horário de almoço ou no final da tarde não imagina a quantidade de cuidados e de ações 

que são necessários para que os alunos entrem e saiam da escola em segurança. São 

muitos aspectos a serem considerados, desde a decisão por portões diferentes para quem 

entra e para quem sai, a fim de garantir o fluxo e a segurança dos alunos, até a 

organização do espaço da rua, para que os pais possam buscar e deixar seus filhos com 

segurança. 

Requeiro ainda a inclusão de um faixa de pedestres ou uma elaboração de um 

plano que melhor atenda o trânsito em frente à Escola Maria Júlia e demais intuições 

educacionais deste município em regime de urgência, ocorre que infelizmente não existe 

nesta urbe a municipalização do trânsito, fato este que torna esta solicitação digna de 

atenção máxima, a fim de evitarmos alguma fatalidade irreparável para o nosso povo.    

É oportuno sugerir a senhora Secretária de Educação que juntamente com a 

assessoria de comunicação, desenvolva uma campanha educativa e preventiva sobre este 

tema nas redes sociais e no universo escolar, valendo dos temas transversais e dos 
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projetos de leituras já existentes como mecanismos que possibilitem a mudança de 

hábitos mais saudáveis para uma melhor dinâmica do transito em frente às escolas. 

 

Senhor presidente, senhores vereadores, solicito ainda que seja remetida cópia 

deste requerimento para a Sra. Prefeita, a Assessoria de Comunicação, dando ampla 

publicidade a  e  

 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa 

Legislativa, e que V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao 

assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este requerimento.  

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 30 (trinta) dias de 

maio de 2017.            

 

 

 

Aurino Pinheiro Pereira  

Vereador - Requerente  

 

 


