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MOÇÃO Nº 043/2015 

“Moção de Parabenização e Agradecimento a Secretaria Municipal de Educação de 

Roseira pela parceria e contribuição na escolha dos nove vereadores jovens e do suplente 

da 3ª edição da Câmara Jovem 2015 realizada no dia 10 de setembro de 2015.” 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

A Secretaria Municipal de Educação tem sido uma importante parceira da Câmara 

Municipal de Roseira para a realização da Câmara Jovem, instituída pelo Decreto Legislativo nº 

9/2013 de 17 de abril de 2013.  

O projeto que envolve alternadamente todos os anos alunos do ensino fundamental II e 

alunos do ensino médio, sempre com número de integrantes igual ao dos vereadores com 

mandato legislativo, tem se concretizado com sucesso graças ao envolvimento das escolas 

municipais, estaduais e a referida secretaria que tem dado o suporte necessário para a finalização 

da escolha dos vereadores jovens iniciada nas escolas. Portanto, o projeto foi abraçado por todas 

as instituições ligadas à educação escolar, pelos alunos de todas as escolas e pela comunidade.  

A Secretaria Municipal de Educação de Roseira tem feito a mediação necessária entre a 

Câmara Municipal e as Escolas. Esta parceria, repito, tem contribuído para a organização e 

materialização do projeto, que este ano foi desenvolvido pelas escolas municipais. 

 Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais, apresento 

Moção de Parabenização e Agradecimento à referida secretaria. 

Que desta se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria 

Municipal de Educação de Roseira, a Senhora Gabriela Cristina Moura de Souza Lima, 

coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental II e a todos os professores e funcionários da 

Secretaria Municipal de Educação de Roseira. 

          Plenário vereador João Caltabiano, 21 de setembro de 2015.  

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Moção 

 

 


