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MOÇÃO DE APLAUSO:
ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos aos Professores das Escolas:
CAPITÃO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GARCEZ, E.M .ARCO-IRIS, E.M.
MARIA MENDES GUERRA PEREIRA, E.M. MARILDA DA SILVA
GARCEZ FERRAZ DE CARVALHO E CRECHE MUNICIPAL DONA
SIOMARA, PELO DIA 15 de outubro p. passado. – “DIA DOS
PROFESSORES”.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente
Nobres Pares

É mister levar ao conhecimento do Douto
Plenário Legislativo e consignar nos Anais da Colenda Casa, a
Moção de Aplauso aos distintos Professores das Escolas
Municipais, que na 16ª Sessão Ordinária do dia 16 de outubro p.
passado, foi externado os cumprimentos pela data
comemorativa ao Dia dos Professores.

É notória a importância desta insigne data
para o Corpo Discente das nossas Escolas Municipais, visando
retratar a plena dedicação e formação e também àqueles que
deixaram seu trabalho em prol do bem social e educacional.
Tem por primazia valorizar todos os profissionais indistintamente
e neste sentido, deram testemunho dos anseios, projetos,
empreendimentos e realizações, tudo pela formação de
pessoas de bem.
Assim,
com
muito
desprendimento
merecem ser reconhecidos e parabenizados pela indizível
competência e profissionalismo e, que em momento algum
recuaram, mesmo diante das dificuldades. Em todas as suas
ações galgaram pela vitória e sucesso.
O aplauso é justo e merecido, resultado
daqueles que trabalharam e somaram pelo bem: ensinando,
edificando, engrandecendo, construindo, enfim, fazendo
acontecer, e o legado está no sentido da disciplina,
amabilidade, respeito ao próximo como baluarte no futuro.
Profissão
imensurável
e
de
um
brilhantismo ímpar, e que emociona pela oportunidade em
homenagear; data digna dos cumprimentos do Legislativo, a
excelência na valorização dos grandes mestres que honraram e
honram com seu ensinamento, como ícones para a nossa
Educação.
“A transformação do mundo e da
sociedade começa na hora em que cada pessoa assume
responsavelmente, seu papel social, para a construção da
verdadeira cidadania; onde a união é uma força irresistível
quando inspirada na grandeza de bem servir o próximo”.
Recebam, pois, os sinceros cumprimentos
dos Membros do Poder Legislativo: Carlos Mateus Gomes
Garcez – Paula Elias da Silva – Kácia Maria Nemetala Macedo –

Silvio José Bueno – Paulo Roberto da Silva – Adalberto Rodrigues
da Silva – João Batista Ribeiro Filho e Luis Fernando Paulino.
“Investir na Educação como um todo, é plantar a

cidadania para no futuro colher os consectários do progresso de nossa
Pátria”.
Que esta Moção de Aplauso seja enviada
às Escolas supracitadas, externando os sinceros cumprimentos a
todos os Professores da Rede Municipal de Ensino de Queluz.
Pela aprovação, é a presente Moção de
Aplauso.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da
Silva, 16 de outubro de 2.017.

LUIS GUSTAVO SILVA RIBEIRO
Vereador PSD

