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INDICAÇÃO N° 	, DE 2021 

Indica ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria da 

Educação, Cultura e Juventude — com urgência — a 

construção e/ou implantação de uma Creche Escola 

no distrito do Sitio Ema. 

Nos termos dos artigos 113 e 114 do Regimento Interno, indico ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria 

da Educação, Cultura e Juventude — a construção e/ou implantação de uma Creche Escola para 

atender as crianças e famílias do distrito do Sitio Ema. 

Justificativa 

consenso entre especialistas a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento da 

criança, e a creche é parte importante disto. Uma Educação Infantil de qualidade, em um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante, promove o desenvolvimento global da criança. A creche é um lugar 

de aprendizagem, cuidado, brincadeiras e socialização com outras crianças. 

A importância de uma creche próximo a casa do aluno facilita como um todo na participação escolar, 

não só da criança, mas também da família do aluno, vez que, se torna muito mais acessível as mães, 

pais e responsáveis. 

Trazendo para a realidade local do distrito do Sitio Ema, a construção e/ou implantação de uma 

creche-escola irá facilitar a vida de centenas de famílias e crianças, proporcionando mais acesso e 

interaçao, colaborando para a parceria família-escola. Além de ser uma reivindicação antiga daquela 

comunidade, principalmente das mães, por serem as mais afetadas com a falta do equipamento, 

justificando assim, a necessidade da demanda ora apresentada. 
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TE CAVALCANT 	OS SOBRINHA 

a  Camara  Municipal de Pindoretarna/CE. 
MARIA G 

Presidente 
E 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA 

DESPACHO 

A PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINDORETAMA, em conformidade com o inciso II do  Art.  33 da Lei Orgânica 

do Município c/c o inciso II, do  art.  30 do Regimento Interno, decide: 

Com fundamento do Artigo 114 do 

Regimento desta Casa, recebo a presente indicação e 

encaminho a quem seja de direito. 

Pindoretama/CE,  08  /  /0   
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de 2021. 
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