
 

MOÇÃO DE APLAUSOS N° 03/2022 

 

Assunto: Moção de aplausos para os alunos do Centro Educacional de São 

Gonçalo do Rio Abaixo (CESGRA), João Lucas Teixeira Moreira e Lumara 

Joana Leite Alves que conquistaram Medalha de Bronze na 16ª Olímpiada 

Brasileira de Matematica das Escolas Públicas (OBMEP). 

 

Senhores Vereadores, 

 

Em mais uma edição da Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas tivemos como destaques os alunos João Lucas Teixeira Moreira que no 

ano de 2019 recebeu moção de aplausos por menção honrosa e Lumara Joana 

Leite Alves que conquistaram medalha de Bronze na edição de 2021. 

 

É muito gratificante receber noticias como estas, valorizando a educação em 

nosso municipio. E como é de conhecimento e vivência de todos passamos por 

um momento muito dificil em muitos sentindos devido a pandemia da COVID-19, 

transgredindo o ensino para o ensino remoto, o que causo grande impacto no 

emocional de milhões de estudantes, educadores e famílias, além de expor, mais 

uma vez e com ênfase, fragilidades históricas dos sistemas educacionais no 

Brasil. 

 

E mais uma vez ressalto aqui a importância em destacar o papel de cada um dos 

estudantes que participaram  e deram o seu melhor, se dedicando ao máximo 

para obter um bom resultado. Que não mediram esforços e desempenharam o 

seu melhor, além de incentivar os demais estudadntes. 

 

Além da conquista em medalha, os organizadores da competição convidaram o  

João Lucas Teixeira Moreira e Lumara Joana Leite Alves e os demais 

medalhistas da edição para participarem do Programa de Iniciação Científica 

(PIC), que propicia a todos os alunos premiados na OBMEP a entrar em contato 

com interessantes questões no ramo da Matemática, ampliando o seu  

 



 

conhecimento científico e preparando-o para um futuro desempenho profissional 

e acadêmico. 

 

 Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais, 

requeiro que fique constado em data desta sessão legislativa, Moção de 

Aplausos aos estudantes João Lucas Teixeira Moreira e Lumara Joana Leite 

Alves. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Fábio Justino Alves 

Vereador 

PSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


