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REQUERIMENTO N05i12021 	 Jijoca de Jericoacoara, 21 de Junho de 2021. 

Requer do Poder Executivo Municipal através 

das secretarias competentes as reformas da 

creche Nossa Senhora de Fátima, da areninha 

e do POLO de atendimento da criança e do 

adolescente na Vila de Jericoacoara. 

Eu, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, vereador da Câmara Municipal de Jijoca de 
Jericoacoara, residente e domiciliado na vila de Jericoacoara, fazendo uso das suas 
prerrogativas regimentais, e conforme o art. 121 do Regimento Interno da Câmara, venho 
através deste requerer ao Poder Público Municipal, através das secretarias competentes as 
reformas da creche Nossa Senhora de Fátima, da areninha e do POLO da criança e 
adolescente na Vila de Jericoacoara. 

JUSTIFICATIVA: 

A solicitação da reforma da creche se dar mediante ao retorno das aulas previstas para 
Agosto, nossa creche deve está nos conformes para receber os alunos, pais, funcionários e 
juntos tornar o nosso equipamento melhor para todos. Referente a areninha, se faz muito 
necessário a sua reforma, pois está bem estragada por conta do tempo de uso e da 
maresia. Com  esse equipamento organizado, vamos fortalecer as atividades esportivas de 
nossas crianças e adolescentes, haja visto que a Rosinha quem coordena essas atividades 
terá mais possibilidade de fazer um trabalho eficiente com esse público. E a reforma do 
nosso POLO que atende também crianças e adolescentes, com várias atividades como: 
música, teatro, leitura, atividade física e outros livrando-os da vulnerabilidade social e 
integrando-os na sociedade, além de atender idosos com atividades física, alongamentos, 
palestras, danças e etc. Essa reforma será de grande relevância para se ter um 
atendimento de qualidade a esses públicos em nossa querida Jericoacoara. 

Assim solicito as reformas da creche Nossa Senhora de Fátima, da areninha e do POLO da 
criança e adolescente. 

Na certeza de contar com o apoio dos Nobres Colegas para a aprovação deste 
requerimento, reitero votos de estima e consideração. 

Atenciosamente,  
JCDE 
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