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REQUERIMENTO N° 189/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Requerimento para aprovação de Moção de 
aplausos e congratulações aos professores do 
Município de Acaraú. 

Como sabemos, os professores do nosso Município, seja da rede pública ou privada, 
foram demasiadamente afetados em sua carga de trabalho em virtude do estado 
pandêmico que ainda estamos vivendo. 

Para além disso, resta claro que esses profissionais trocaram os quadros pelas telas, o 
caderno pelo computador e, mais que isso, trouxeram a sala de aula para as suas 
casas! 

Evidente, portanto, que esses profissionais foram afetados diretamente na forma de 
ensinar, sendo que muitos ainda precisaram improvisar material eletrônico e até 
mesmo arcar com os próprios custos do desempenho de sua função. 

Nesse contexto, e em meio a tantas dificuldades enfrentadas pelos professores neste 
mais de um ano de pandemia, venho requerer a aprovação desta proposição como 
forma de manifestar nossa gratidão aos professores de Acaraú. 

Solicito que sejam encaminhadas cópias dessa moção a todos órgãos representativos 
de classe dos professores de Acaraú bem como à Secretaria Municipal de Educação 
e também que seja dada sua ampla publicidade no site e redes sociais da Câmara 
Municipal de Acaraú, no intuito de reconhecer, valorizar e demostrar toda a gratidão 
a esses profissionais tão importantes. 

Diante disso, REQUEIRO à esta Douta Mesa, depois de ouvido a decisão deste Plenário, 
como determina o Regimento Interno, que aprove esse requerimento de Moção de 
aplausos e congratulações, e que os professores do Município de Acaraú recebam 
nosso gesto de gratidão. 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 
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