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Nos ter is fio art. 169, da Resolução n. 86/90 - Regimento interno da 
Assembiei- egislativa do Estado do Acre, que seja encaminhado expediente ao 
Governo do Estado, através da secretaria de Estado de Educação - SEE, 
solicitando em caráter de urgência, a construção de 02 (duas) salas de aulas na 
comunidade Tracoá, localizada no rio Juruparí, distante seis horas do município 
de Feijó. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 
Rio Branco-Acre, 29 de maio de 2018. 
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JUSTIFICATIVA: 

Em visita recente na comunidade rural do Tracoá no rio Juruparí, nos deparamos 
com as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de educação naquela região 
do município de Feijó, onde existe uma escola municipal de ensino fundamental, 
com cento e quarenta alunos, atendidos até a quinta série do ensino 
fundamental. 

Ocorre que desde o início desse ano de 2018, a escola vem cedendo uma sala 
de aula para atender uma turma de sexto ano. Também existe uma turma de 
primeiro ano do ensino médio funcionando precariamente numa residência de 
um morador. A merenda dos alunos tem sido fornecida provisoriamente pelo 
município, visto que não há por parte do governo do estado nenhuma iniciativa 
no sentido de resolver a situação. 

A maior preocupação da comunidade, no entanto, é que devido ao aumento da 
demanda, ano que vem, uma turma de sétimo ano e uma de segundo ano 
precisam ser instaladas para dá continuidade aos estudos dos alunos que hoje 
cursam o sexto e primeiro ano, mas a escola municipal ali existente não tem 
condições de continuar atendendo essa necessidade. 

Pelas razões acima elencadas, entendemos ser de fundamental importância a 
construção imediata dessas salas de aulas na comunidade, suprindo essa 
lacuna deixada pelo governo do estado, proporcionado ao alunado local, as 
condições necessárias ao aprendizado de todos. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 
Rio Branco-Acre, 29 de maio de 2018. 


