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PROPOSIÇÃO No 011/2022. 

ESPÉCIE: REQUERIMENTO 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

O vereador MANOEL DE FREITAS VIANA, com a aquiescência 

dos vereadores subscritores deste Parlamento, no uso de sua 

regimental atribuição e com supedâneo na Lei Orgânica Municipal e no 

Regimento Interno do Poder Legislativo, vem, apresentar esta 

PROPOSIÇÃO, de espécie REQUERIMENTO e, após aprovação do Plenário, 

requer solicitar o envio ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor 

Antônio Soares Saraiva Júnior, para as providências necessárias e 

legiferantes. 

Em breve síntese, a presente PROPOSIÇÃO, visa requerer à 

Prefeitura Municipal de Capistrano, através de seu representante escolhido 

pelo sufrágio eleitoral, a "CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO MEC 

DE TEMPO INTEGRAL NA COMUNIDADE DE MAZAGÃO II", através do 

Ministério da Educação, com verba de emenda parlamentar oriunda do 

deputado federal DOMINGOS NETO, legítimo representante capistranense 

na Câmara Federal. 
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Importante mencionar que referida reinvindicação leva em conta 

sobremaneira as necessidades de desenvolvimento físico, psicossocial, 

intelectual e social dos estudantes na faixa de até cinco anos, em 

combinação com a diversidade do país nos aspectos ambientais, 

geográficos e climáticos. 

Portanto, nobres edis, torna-se imprescindível a aprovação do 

requerimento apontado, vez que disporá de mais um equipamento 

educacional para salvaguardar a Educação de Capistrano, numa ótica de 

novos tempos, novas conquistas, que indubitavelmente culminará para o 

desenvolvimento também Municipal 

Dessa forma, suplicamos pela aprovação do respectivo 

requerimento por este honroso Parlamento. 

É o que se justifica e o que se reivindica, 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano/CE, em 10 de 

maio de 2022. 

/-4 
Manoel de Freitas Viana 

Vereador 

Subscritores:  

(85)3326-1393 cl CNPJ 02.313.830/0001-02 ri  Travessa Miguel Ferreira Lima, S/N camaracapistrano.ce.gov.br 

CGF 06920429-2 ima CEP 62.748-000 - Capistrano - Ceará camaracapistrammgmail.com 
o 


