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PROPOSIÇÃO No 105/2021. 

Espécie: REQUERIMENTO 

Requer ao Excelentíssimo Senhor 
Dep. Federal Capitão Wagner, através 
de emenda parlamentar, a aquisição de 
01(um) ônibus para transportes de 
estudantes universitários, no 
município cearense de Capistrano. 

Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

O Vereador FÉLIX ARAÚJO SÉRGIO, no uso de sua regimental 

atribuição e, com base na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno do Poder 

Legislativo, vem, perante Vossa Excelência, senhora vereadora e senhores 

vereadores, apresentar este REQUERIMENTO e, após lido e aprovado em 

Plenário, solicita o envio ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Capitão 

Wagner, para cumprir as providências requeridas. 

Portanto, vem através desta Propositura solicitar, respeitosamente, ao 

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Capitão Wagner, através de emenda 

parlamentar, 01 (um) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE QUE SE PRESTE A 
ATENDER OS ALUNOS QUE CURSAM SUAS FACULDADES EM QUIXADÁ E 
REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, tendo em vista as mazelas porque passam os 

esforçados discentes municipais. 
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É dever do Poder Público ofertar a escola perto da 

residência do aluno, capaz de atender à demanda da 

comunidade onde está instalada. Quando não existe essa 

escola perto da casa do aluno, o Poder público então deve 

oferecer transporte escolar, sendo este gratuito e de qualidade 

para os alunos. 

Pois bem. Com o objetivo de dar segurança e conforto aos 

estudantes universitários do município de Capistrano/CE que se deslocam todos 

os dias para a cidade de 

Quixadá e adjacências, percorrendo aproximadamente 150KM diários e, mais 

ainda, com o objetivo de atender às incessantes reivindicações dos esforçados 

alunos que cumprem com rigor o percurso delineado, mas que desde longe se 

intranquilizam pelas inconstantes falhas e ausências do transporte diário, além 

do desconforto latente, e que prejudicam em demasia o desempenho acadêmico 

de todos os discentes, é que 

venho encaminhar ao Excelentíssimo Deputado Federal Capitão Wagner esta 

importante reinvindicação que se coaduna com a política de expansão da 

educação superior perseguida e com 

concretização das metas do Plano Nacional de Educação-PNE. 

a 

Nesse sentido, torna-se imprescindível a presente demanda, 

considerando muito mais que os estudantes universitários esperam e lutam muito 

por essa conquista há bastante tempo. Muitos dependem do 

ônibus para continuar a estudar e futuramente ajudarão no 
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crescimento profissional da população capistranense, aumentando o número de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho e para o engrandecimento do 

país. 

Diante do exposto, Senhor Deputado, justifica-se 

plenamente a aquisição desse ônibus para transportes 

de estudantes universitários, o que sugerimos a Vossa 

Excelência, por importante e urgente, a presente medida. 

E o que se justifica e o que se reivindica, 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 05 de outubro 

de 2021. 
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Felix Sérgi Araújo 

Vereador 
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