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Assunto: MOÇÃO DE CONGRA TULAÇOES A 
TODOS OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE 
PINHALZINHO PELA PASSAGEM DO DIA DO 
PROFESSOR, COMEMORADO EM TODO PAÍS NO 
DIA 15 DE OUTUBRO. 

Os Vereadores infra-assinados, com fundamento no artigo 168 do 
Regimento Interno desta Casa, vêm inserir na ata dos Trabalhos desta Casa 
Legislativa, a MOÇÃO DE CONGRA TULAÇOES pela comemoração do DIA DO 
PROFESSOR, comemorado em 15 de outubro. 

Professor é o profissional que ensina ciência, arte, técnica ou outro 
conhecimento. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações 
acadêmicas e pedagógicas, para que consiga transmitir/ensinar a matéria de 
estudo da melhor forma possível ao aluno. É uma das profissões mais antigas e 
mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem dela. 

No dia em que se comemora o dia do Professor, não poderíamos deixar 
de registrar nossa homenagem a todos os professores, reafirmando que toda 
sociedade que queira ser desenvolvida tem de apostar na educação como 
instrumento transformador. Portanto professor receba os nossos cumprimentos, o 
nosso reconhecimento e nosso carinho. 

Obrigado por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um 
contentamento. Por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor; por nos 
ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e, assim, fazê-lo cada vez melhor. 
Obrigado por afastarem o medo das coisas que pudéssemos não compreender; 
levando-nos, por fim, a compreendê-las. Por resolverem o que achávamos 
complicados... Por serem pessoas dignas de nossa total confiança e a quem 
podemos recorrer quando a vida se mostrar difícii ... Obrigado por nos convencerem 
de que éramos melhores do que suspeitávamos". Feliz dia dos Professores! 
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Ante o exposto, após ouvido o Plenário e atendidas as formalidades 
regimentais, Requeremos seja consignada em Ata e feito constar dos Anais desta 
Casa Legislativa, nossa homenagem a todos os professores do Município pelo "Dia 
do Professor''. 

É a Moção!!!!!!!!!!! 

Sala de Sessões, 15 de Outubro de 2019. 

Vereadores: 

Antonio Donizete da Silva-----------------~...../..a-------------------------------------------

Cesar Eduardo de Freitas Mendes-&'~-~~~-dL __ ~~ 
Dirce Destro Moreira de Oliveira--~---~ - --~-IJ:?~-1' 
Glorete de Fátima Ap. de Oliveira Fabocci----------- ---- - --
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