
CÂMARA MUNICIPAL DE 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

REQUERIMENTO N° 01/2023 

Requer do Poder Executivo Municipal, a 
disponibilização de transporte gratuito e diário, 
para os estudantes universitários, que residem 
no município de Jijoca de Jericoacoara e 
estudam na cidade de Sobral e dá outras 
providências. 

Eu, Francisco Everardo Gomes, vereador deste município, fazendo uso das 
prerrogativas regimentais, venho por meio deste requerer, do poder executivo 
municipal, através da secretaria competente, a disponibilização, de transporte 
gratuito e diário para os estudantes universitários que residem no município de Jijoca 
de Jericoacoara e estudam na cidade de Sobral. 
Justifico esse Requerimento diante das inúmeras solicitações feitas por estudantes 
universitários, de várias localidades do município, que buscam uni diploma de nível 
superior na cidade de Sobral. 

Vale lembrar que, a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, disponibiliza de forma 
gratuita, um transporte escolar para os alunos que estudam em Sobral, mas a oferta 
não atente toda a demanda, pois muitos alunos não tem como se manter em Sobral 
durante a semana, necessitando assim voltar pra casa todos os dias. E, como o 
transporte até então disponível, leva os alunos no inicio e busca somente no final da 
semana, requeiro através deste, que o transporte seja disponibilizado diariamente 
para os alunos buscando assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
mesmos, que fora o desgaste físico da viagem de ida e volta diariamente, o 
deslocamento até a cidade de Sobral, gera um custo financeiro elevado no bolso 
desses estudantes. 
Sabemos ainda que a disponibilização de transporte gratuito, pelo poder executivo 
municipal para estudantes, é obrigatório apenas para alunos do ensino fundamental, 
e que já é cumprido de forma exemplar, mas entendo que tudo o que é feito para 
melhoria do ensino de uma população gera benefícios para todo o município, não 
somente para universitários, além disso o custo gerado não deve ser visto como 
gasto e sim como investimento. 

Portanto, esse requerimento apresentado, visa a garantia do transporte diário para 
os universitários residentes no município de Jijoca de Jericoacoara, que estudam em 
Sobral. Assim, peço o apoio de Vossas Excelências para aprovação deste 
Requerimento, que entendo ser de interesse coletivo. 

Câmara Municipal de Jijoca d J,ricoacoara-CE, 09 de fevereiro de 2023. 
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