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Moção Nº 6/2017 
 

 

 

 

É com grande satisfação que esta Casa de Leis, através de seus 
representantes, aprovou por unanimidade a concessão desta Moção de Aplausos aos 
professores e professoras da rede municipal e estadual de ensino. 

 
O motivo deste ato, está no reconhecimento dos trabalhos realizados por 

vocês, na área educacional do município. 
 
Desde que foi lançado o programa "Prova Brasil", que se inicia hoje e vai 

até o dia 3 de novembro, este ano, com a novidade da inclusão dos alunos da 3º série do 
ensino médio da rede pública, cujo resultado propicia o MEC avaliar o desempenho das 
escolas e também a qualidade do ensino oferecido. Alegra-nos em compararmos os 
gráficos e apreciarmos a evolução de nossas crianças brilhantemente comandadas por 
vós. É motivo de orgulho para nós, sabermos da eficiência de todos que compõem este 
quadro, pela união e dedicação que a cada ano tem elevado a melhoria dos resultados. 

 
Pelo trabalho realizado, pela data que se comemora o dia do professor, 

convidamos vocês a virem até aqui para receberem singela homenagem, como 
reconhecimento do trabalho e esforço que vocês tem proporcionado ao ensino do 
município. 

 
Ciente do árduo trabalho do magistério, o que não é fácil ter que 

desdobrar às vezes em dois turnos para equilibrar as finanças do lar, todos os dias 
elaborar planos de aulas, reuniões pedagógicas semanalmente, acompanhamento dos 
alunos em sala de aula, corrigir cadernos diariamente, e muitas vezes acompanhar 
pessoalmente a vida de cada aluno, outras vezes fazer o papel de mãe, em outras ser 
amiga confidencial, e em outras circunstâncias ter bola de cristal para desvendar o que 
está acontecendo. 

 
Emfim, é tudo isto que cria um vínculo tão gostoso que move a emoção e 

faz desdobrar além de vossas forças para que possam dar conta do recado. 
 
Não existe profissão mais honrosa do que seja a do magistério. Quem 

não se recorda da primeira professora? Ou daquela que sempre tinha uma queda por 
nós? São vínculos marcados por uma vida toda. Está na hora ou seja já passou da hora 
de valorizarmos mais esta classe de profissional. Seja em todos os sentidos: financeiro, 
social e cultural. 
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Por serem merecedoras e merecedores por tudo que mencionamos, 
concedemos-lhes a presente Moção de Aplauso  que vai assinada por todos nós, por 
tudo que vocês representam ao povo de nossa cidade. 

 

 

Sala das Sessões, em 23/10/2017. 

 

 

 

 

Rodrigo Gonçalves Faria Dias 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

Klinger Ferreira da Silva Teresinha de Souza Tavares 

Vice-Presidente 1º Secretário 

 


