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Proposição Eletrônica nº 2313

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
PROF.  RODRIGO  MARQUES  WIRGUES,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO  QUE  VEM  DESENVOLVENDO  NA  EE  "JOSÉ
AUGUSTO RIBEIRO"

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Prof. Rodrigo Marques Wirgues, pelo  excelente trabalho que vem desenvolvendo na EE "José
Augusto Ribeiro".

Toda atividade desenvolvida com competência e com propósitos
definidos  só  poderia  alcançar  o  sucesso  esperado.  Assim  tem  sido  com  o  Prof.  Rodrigo
Marques  Wirgues,  que  vem  desenvolvendo  um  exemplar  trabalho  na  EE  "José  Augusto
Ribeiro". 

Prova  disso  é  que  os  alunos  do  9º  ano  deste  conceituado
Estabelecimento  de Ensino,  Amanda Esteves Leite,  Lucas Gabriel  Napoli,  Maria Vitória  de
Oliveira  Vieira  e  Renan  Rodrigues  Almeida,  muito  bem  orientados  por  este  profissional,
desenvolveram  durante  o  ano  de  2017  o  projeto  "Adubação  de  horta  escolar  a  partir  de
resíduos  orgânicos  de  Tilápias,  projeto  esse  que  concorreu  com  400  outros  projetos  das
escolas  estaduais,  na categoria  junior  da 5º  Edição da FeCEESP -  Feira  de Ciências  das
Escolas Estaduais de São Paulo e foi escolhido entre os 30 (trinta) melhores do Estado.

Profissional sério e dedicado, exerce 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  foi  confiada.
Parabéns!

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, a Câmara
Municipal de Assis, através dos legítimos representantes da comunidade, congratula-se com o
Prof.  Rodrigo  Marques  Wirgues e  o aplaude efusivamente  pelo  excelente  trabalho que vem
desenvolvendo na EE "José Augusto Ribeiro".

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.
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SALA DAS SESSÕES, em 19 de março de 2018.

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Vereador - PRB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 2313.
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