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INDICAÇÃO N° 146/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022. 

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

INDICA ao Executivo Municipal que promova 
reforma e ampliação do Centro de Educação 
Infantil Profa. Tereza Fernandes Cunha, no 
Bairro Paulo VI. 

Considerando os anseios das famílias do Bairro Paulo VI e adjacências, apresento 
propositura solicitando que o Poder Executivo Municipal promova esforços para 
reformar e ampliar o Centro de Educação Infantil Profa. Tereza Fernandes Cunha. 

O CEI Tereza Cunha é um espaço educacional mantida pelo Município com o 
intuito de atender as crianças e auxiliar as famílias. Ela é a primeira etapa da 
Educação Básica que se caracteriza como uma instituição de ensino que educa e 
cuida de crianças de O a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 
parcial. 

Ressaltamos que a educação é um dever a ser compartilhado entre a família e o 
Estado, como uma forma de garantir o desenvolvimento integral dos sujeitos. 
Portanto, o presente requerimento se justifica ante a necessidade do Estado em 
promover meios para que crianças se desenvolvam tanto no aspecto físico, como 
nos aspectos psicológico, intelectual e social. 

Sendo assim, diante dos fatos e necessidades aqui apresentados, INDICO a esta 
Douto Mesa, depois de ouvido a decisão deste Plenário, como determino o 
Regimento Interno, que se digne em oficializar a Prefeitura Municipal para que 
promovo reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Profa. Tereza 
Fernandes Cunha. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 
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Vereador (União Brasil) 

ENTRADA 
NO EXPEDIENTE 

	/ 	 

Visto 

Rua José Otalício Martins Rocha, N°250, Monsenhor Edson Magalhães - CEP: 62580-000 - Acaraú - CE 
CNPJ:02.346.84310001-70 - CGF:06.920.412-8 - Fone/Fax: (88) 3661-1541 - E-mail: cmacarau@gmail.com  


