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ASSUNTO: Moção de Aplauso à Administração Municipal com destaque para a
Secretaria de Educação pelos serviços prestados ao município.

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

AVereadora subscritora, na forma regimental, especificamente o artigo 244 do
Regimento Interno, e ouvindo-se previamente o plenário desta Casa, vem requerer que
seja inserido, na ata de nossos trabalhos, um voto de aplausos à Administração
Municipal, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Antônio Carlos Noronha
Bicalho, com destaque para a Secretaria de Educação, pelos serviços prestados no
município, que vem promovendo amplas e significativas melhorias e investimentos no
ensino municipal.

,JUSTIFICATIVA:

A presente Moção tem como objetivo reconhecer o empenho do Prefeito Municipal
Antônio Carlos Noronha Bicalho e da equipe da atual Secretaria de Educação pela
excelência nos trabalhos desenvolvidos na rede municipal de ensino, com destaques
para construção de escolas integrais, capacitação dos educadores, ofertas de novos
cursos na grade escolar, merenda de qualidade, inclusive recebendo em Brasilia o
Prêmio Gestor Eficiente, e, atualmente, sendo destaque pela entrega do kit uniforme
composto de camisas, bermuda, calças, agasalho de moletom, e, pela primeira vez, tênis
e meias. Acrescenta-se ainda aos destaques a decisão do Senhor Prefeito em
disponibilizar notebooks para todos os alunos da rede municipal já a partir do inicio do
segundo semestre deste ano.

Todas as ações da Administração Municipal e da Secretaria de Educação são
merecedoras de destaque, sendo que a recente entrega do kit uniforme gerou
repercussão positiva e muitos elogios por parte dos munícipes e também por parte de
representantes de municípios vizinhos.

Esta Vereadora tem a certeza de que o melhor possível está sendo feito para a educação
municipal em todos os seus pontos e certamente já visualizamos resultados positivos,
fruto de intenso trabalHoda administração que está comprometida com nossos alunos.

Além de parabenizar a gestão do Prefeito não se pode deixar de mencionar e congratular
a capacidade, trabalho sério e competência de toda a equipe da Secretaria de Educação,

"':::::~que com comprometimento está ativamente envolvida na busca por melhorias de grande
importância para o ensino e bem estar dos alunos.
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Antc O exposto, ouvido o plenário e atendidas ás fonnalidades regimentais, Requeiro
que fique constado na ata desta Sessão Legislativa, Moção dc Aplauso à
Administração Municipal com destaque para a Secretaria de Educação pelos
serviços prestados ao município, que deverá ser entregue na próxima reunião
ordinária.

Sala das Sessões, 12de maio de 2014.
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