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GABINETE DO VEREADOR ALYSSON PONTES - LÍDER DO PSD

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  NQ.     ®G   /2020.
Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores:

Transcorre  o  589  aniversário  de  fundação  do  tradicional  e  conceituado  educandário  de
ensino   santareno   -   ESCOLA   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   E   ENSINO   FUNDAMENTAL
CAREQUINIIA  -  conhecido  carinhosamente  como  "Escolinha  do  Carequinha",  que  tem
dado grande colaboração ao sistema educacional tanto em Santarém como de toda região,
deixando visível a marca de sua grandiosa existência na formação de jovens para o futuro.
A  "Escolinha  do  Carequinha",  berço  de  várias  gerações  estudantis  continua  com  a  sua
finalidade impar de educar, instruindo e orientando a sua classe discente para o caminho
do social e  do bem-estar, formando  cidadãos  para  o futuro, através  do respeito  e amor a
vida.

Fundada em 19 de marco de 1962, a Escola Carequinha. tem uma historia
idealizada pela renomada professora Terezinha Campos Correa. São 58 anos

de história

Com  o  legado  deixado  pela  sua fundadora  à saudosa  professora  Terezinha  Corrêa,  hoje  a
direção  do  educandário  se  encontra  sob  os  cuidados  pedagógicos  da  professora  Nazaré
Corrêa  Pena,  onde  coordena  com  determinação  e  competência  a  conceituada  unidade
escolar.

Diante do exposto, o membro desta Casa Legislativa, infra-assinado, baseado no regimento
lnterno,  requer  que,  após  os  trâmites  regimentais,  com  apoio  do  douto  Plenário,  seja
consignado    VOTO    DE    CONGRATULAÇÕES   a    ESCOLINHA   DO    CAREQUINHA,    pela

passagem festiva dos seus 58 anos de proficua existênciaservindo -   OUE     OCORRE     NO
DIA 19 DE MARCO.

Que cópia do presente seja dada conhecimento a Direção da Escola e que seja extensivo aos
colaboradores, corpo docente e discente.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós, em             de março de 2020.f
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