
 

 

 

                                  OFÍCIO Nº 006/2022/ALCAP 

Peri-Mirim/MA, 12 de agosto de 2022. 

 

 
 
A Vossa Excelência, 

ZAINE FERREIRA 

M.D Secretária de Educação do Município de Peri-Mirim/MA 

 

N E S T A  

 

Assunto: Pedido de Audiência. 

 

Excelentíssima Secretária, 

 

Inicialmente, parabenizamos V. Ex.ª pela posse no importante cargo de Secretária de 

Educação do município de Peri-Mirim, o qual possui grandes desafios nessa área, exigindo 

eficiência e proatividade da titular da pasta e sua equipe; nesse ponto, desejamos-lhe sucesso para 

ultrapassar os desafios, a fim prestar um bom serviço e inserir nosso município no rol de excelência 

no quesito Educação e atividades afins. 

 Considerando-se que a Academia de Letras, Ciências e Artes Perimiriense (ALCAP), 

fundada em 20 de maio de 2018, é uma associação civil, de caráter educacional, cultural e científico, 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 31.313.109/0001-27, conforme Estatuto Social; que para 

consecução de seus objetivos, mantém intercâmbio com instituições educacionais, científicas e 

culturais, a fim de incentivar e promover o desenvolvimento do município em sua área de atuação. 

Visando estabelecer parceria com a pasta da Educação, quesito imprescindível na 

consecução de projetos da Academia na área da Educação, Artes e Cultura, vimos, por meio deste, 

solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de receber membros da ALCAP, para 

discutirem e pedirem apoio aos projetos, especialmente do Clube de Leitura; Concurso Literário 

Artístico Literário “Naisa Amorim” e Plantio Solidário. 

Na oportunidade, estamos encaminhando as propostas dos projetos, a fim de que possamos 

discutir os detalhes com essa Secretaria, que tem a missão de transformar, positivamente, a 

qualidade do ensino em suas várias dimensões.  

Diante do exposto, dada a identidade de propósitos, contamos com os bons préstimos de 

V. Ex.ª no sentido de designar uma audiência com a ALCAP, uma vez que temos certeza que o 

estabelecimento de parcerias é a forma mais eficiente de alcançar os resultados esperados e, dessa 

forma, colaborar para o crescimento humano, por intermédio da Educação, Artes e Cultura, razão 

de existência da Secretaria da Educação e da nossa Academia.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ana Creusa Martins dos Santos 

Presidente 
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