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GABINETE DO DEPUTADO MAX DA AABB 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

REQUERIMENTO NO (-A 15  2019-AL 

MAX DA AABB, Deputado Estadual do Amapá, pelo partido 

Solidariedade, com base em dispositivos regimentais vem requerer após 

anuência do soberano plenário, solicito a Secretaria de Estado da Educação 

que atenda os anseios da comunidade Agrovila do Cedro, que solicita a 

implantação do ensino médio na escola Darcy Ribeiro, uma vez em que a escola 

se encontra pronta dependendo apenas da implantação do mesmo para que 

possa atender os anseios dessa comunidade, que sonha com a possibilidade de 

um dia ser cidadãos com formação. A mesma já fez solicitação ao Governador 

Waldez Góes e junto com um abaixo assinado dos alunos e moradores da 

comunidade. Segue em anexo cópia dos documentos apresentados pelos 

moradores. 

São os termos em que, o requerendo solicita anuência dos demais 

membros deste Poder, 

Pede deferimento, 

Macapá —AP, 03 de Maio de 2019. 

Depu - .0 MAX DA AABB 

SOLIDARIEDADE 

uLU 

PODER LEGISLATIVO 
AiEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ 



Àc 
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 

A'ntônio Waldez Góes da Sova 

Assunto: Ensino Médio na Agrovila do Cedro 

Prezado Governador, 

A comunidade escolar, especificamente de Ensino Médii1 em por meio dest 

agradecer a entrega da Escola Estadual Darcy Ribeiro. Contudo,, anifestamos rut? at 

o momento não atende aos nosso anseios, visto que, mesmo com a estrutura n;i 

podemos utilizá-la, pois o prédio encontra-se pronto mas até a presente data n 

possui corpo técnico para atender a comunidade. 

Diariamente sofremos com a necessidade de nos deslocarmos até a sede d 

Município de Tartarugaizinho em um ramal com péssimas condições com extensão 

18 Km até a 8R456, da qual percorrer-nos mais 40 Km, totalizando 116 Km d 

deslocamento, entre a ida e volta. O que nos causa imensurável desgaste 

preocupação aos nossos pais, pois muitos de nós somos jovens entre 14 à 16 anos: 

Muitas das vezes o transoorte que nos conduz, quebra no caminho, devido 

péssimas condições do ramal e como a nossa comunidade não é atendida por sinai c 

celular, não temos como pedir apoio ou avisar nossos pais sobre o ocorrido. 

Ficamos aqui sem entender o porquê da estrutura da escola está toda pront 

sendo inaugurada na presente data, e contint mos a enfrentar todo este sofrimeri 

diário. Pois, sonhamos em um dia podermos ser cidadãos com uma formação. Capa 

de melhorar o bem estar de nossas famílias. 

Diante destes e de outros problemas, gostaríamos que Vossa Excelência, r 

exerccio do seu mandato, informássemos, através deste humilde pedido, a partir ( 

quando passaríamos a ter o ensino médio proporcionado à comunidade na Esc,-,; 

Estadua Da,cy Ribeiro. 

Cordíalrnente, agradecemos o Vosso Empenho e comproisso. 

Atenciosamente, 

Alunos do Ensino Médio. 

P.A.Cedro/Tartarugaizinho - AP, 19 de maio de 

Conforme solicitação do alunos, informo que a partir de de 2.. 

tscoia Estadual Darcy Ribeiro, na Agrovila do Cedro passará a oferecer o Eso 

ao alunos da comunidade. 

ANI ÔiO wALDF.: cós 5ftVA 
.lc'vernado do Estado do Aap. 
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