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MOÇÃO Nº 75/10

Considerando que é dever do Vereador enaltecer, destacar e reconhecer
publicamente, organizações e pessoas que se destacam pelos seus feitos e atributos intelectuais,
engrandecendo o nome da cidade de Roseira, interna e externamente.
Considerando que, enquanto lamentamos o envolvimento de inúmeros jovens com a
delinquência juvenil e a marginalidade, enveredando para o mundo da dependência química, da
violência e da criminalidade, por outro lado, tomamos conhecimento de jovens que se destacam na
carreira profissional que abraçaram, merecendo o reconhecimento daqueles desfrutam de seu talento
e da sua competência profissional.
Considerando que, nos últimos tempos, os professores não tem recebido o devido
reconhecimento e respeito profissional, pela grandeza e nobreza do mister de ensinar para a vida, a
todos nós, enquanto crianças, jovens, adultos e anciões.
Considerando que o jovem docente, que hora recebe esta moção de reconhecimento,
ao seu talento e a sua competência, se classificou em primeiro lugar na disciplina de matemática e,
em décimo primeiro lugar, na classificação geral, durante concurso realizado pelo Governo do
Estado de São Paulo, para lecionar na Rede Estadual de Ensino, em 2009.
Pelas

considerações

mencionadas,

apresento

com

satisfação,

Moção

de

Parabenização, ao Jovem Professor de Matemática, Almir José Euzébio do Prado, por ter sido
escolhido livremente pelos formandos do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Paulina
Cardoso, do bairro de Ponte Alta, na cidade de Aparecida, para ser o paraninfo de formatura de 03
(três) classes de formandos daquela Escola Estadual e, de 01 (uma) classe de formandos do Ensino
Médio da Escola Estadual Professor Edgard de Souza, do bairro do Itaguaçu, na cidade de
Aparecida, no seu primeiro ano letivo, na rede estadual de ensino, para sua satisfação pessoal, de
familiares, amigos e alunos.
Que se dê conhecimento por escrito, aos Familiares do Jovem docente, Almir José
Euzébio do Prado, a ILMA SRA Diretora Municipal de Educação e Cultura de Roseira, aos ILMOS
SRES Diretores da Escola Estadual Professora Paulina Cardoso, da Escola Estadual Professor
Edgard de Souza, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor do
Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e
Gamela”, para conhecimento público.
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