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MOÇÃO Nº 699/2018
Código: M178270021/3997

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Senhor Eraldo Pereira dos Santos, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como
Professor na EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz".
O Prof. Eraldo Pereira dos Santos vem dedicando sua vida em prol
da educação.
Profissional sério e dedicado, vem exercendo sua função com
muita garra, seriedade e dedicação. Mais que ensinar alunos, ele vem modelando caracteres,
lapidando homens e esculpindo na mente de cada aluno o gosto de aprender. Não se deixa
abalar pelas crises e nem pelas adversidades, permanecendo firme na missão que lhe é
confiada.
Vale destacar o trabalho desenvolvido por este valoroso
profissional da Educação, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, orientando e
incentivando seus alunos, prova disso são os excelentes resultados por eles alcançados na 21ª
edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA.
Assim sendo, esta Vereadora não poderia deixar passar em
brancas nuvens a oportunidade de cumprimentar nosso agraciado, que transformou seu ofício
em missão.
Ante o exposto, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade,
congratula-se com o Senhor Eraldo Pereira dos Santos e o aplaude efusivamente pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo como Professor na EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz".
Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial desta Vereadora.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2018.
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