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Proposição Eletrônica nº 3710

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
ESTUDANTE DA EE "DR.  CLYBAS PINTO FERRAZ",  MARIA
EDUARDA  SAYUKI  R.  BORBA,  PELA  CONQUISTA  DA
MEDALHA  DE  BRONZE  NA  21ª  OBA  -  OLIMPÍADA
BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

Ao propormos a  presente  Moção,  ressaltamos  que a  estudante
Maria   Eduarda  Sayuki  R.  Borba,  representando  a  EE  "Dr.  Clybas  Pinto  Ferraz",  com  o
incentivo dos Professores Marta Lima, Adriana Luzia de Souza, Eraldo Pereira dos Santos,
Anelisa Santos Duarte e Fábio Ricardo e com a orientação dos Professores de Física Carlos
Alberto Silveira e Rodolfo Spada, obteve a pontuação 7,95 e conquistou a medalha de bronze
na 21ª  OBA -  Olimpíada Brasileira  de Astronomia,  organizada anualmente  pela  Sociedade
Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e com a
Eletrobras - Furnas.

A  Olimpíada  é  aberta  à  participação  de  escolas  públicas  ou
privadas, urbanas ou rurais, para alunos que cursam do primeiro ano do ensino fundamental
até o ultimo ano do ensino médio.

A prova foi realizada em maio de 2018. O conteúdo da prova foi
trabalhado no início do ano letivo nas unidades participantes. Os alunos com as maiores notas
em cada um dos quatro níveis, receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Em Assis, sete
alunos da EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz" conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze, sendo
que nossa agraciada recebeu a medalha de bronze.

Diante  do  exposto,  por  toda  a  sua  dedicação  e  pelo  destaque
alcançado, elevando o nome de nossa querida cidade no cenário nacional,  não poderíamos
deixar de manifestar-lhe o nosso reconhecimento e prestar-lhe esta singela homenagem.

Assim sendo, requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas
as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações
e aplausos à estudante da EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz", Maria  Eduarda Sayuki R. Borba, pela
conquista da medalha de bronze na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia.

Que seja encaminhado ofício à homenageada, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.
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SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Vereadora - PV 

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 3710.
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