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Proposição Eletrônica nº 4107

MOÇÃO Nº 746/2018

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
EMEI "PROFª APARECIDA MANOEL DA MOTA", PELOS
DEZOITO
ANOS
DE
HISTÓRIA
E
TRABALHO
DESENVOLVIDOS EM PROL DA EDUCAÇÃO E DA
COMUNIDADE ASSISENSE

No dia 28 de dezembro do corrente ano, a EMEI "Profª Aparecida
Manoel da Mota" estará completando 18 (dezoito) anos de história e bons trabalhos
desenvolvidos em prol da comunidade assisense.
Efetivamente, a história deste conceituado estabelecimento de
ensino enseja ao nosso município muito orgulho pelos destacados trabalhos desenvolvidos em
busca da excelência na educação.
O quadro de colaboradores da EMEI "Profª Aparecida Manoel da
Mota" é que faz a verdadeira diferença. O corpo docente é composto por professores que
buscam o constante aprimoramento profissional. Também merece destaque o carinho e a
dedicação dos inspetores e seguranças da escola.
As ações desenvolvidas pela escola dignificam a atividade
educativa, sendo exemplo para as demais Unidades Escolares do município de Assis. Como
representante do povo assisense, externo os meus cumprimentos e aplausos à EMEI "Profª
Aparecida Manoel da Mota", por todos esses anos de trabalho, dedicação e amor oferecidos à
nossa cidade, contribuindo de relevante forma com o bom encaminhamento de nossas
crianças à educação.
Diante do exposto, requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas
as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações
e aplausos à EMEI "Profª Aparecida Manoel da Mota", pelos dezoito anos de história e
trabalho desenvolvidos em prol da Educação e da comunidade assisense.
Que do deliberado seja dado ciência ao Diretor de nossa
homenageada, Prof. Marcos Bueno de Almeida Prado, dando-lhe ciência do reconhecimento do
Legislativo Municipal assisense, em especial desta Vereadora.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.
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