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SENHOR PRESIDENTE           

    
   A escola EMEF Professora Arlinda Rosa Negri, participou 
com o projeto: “AGRONEGÓCIO EM CENA: O LOCAL, O GLOBAL E A 
SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA”, ficando em 1º lugar com o prêmio 
Professor, sendo premiado o Professor de Ciências Willian Franklin 
Sampaio. 
   A importância da premiação foi que os alunos da escola 
pesquisaram sobre a cadeia produtiva da paçoca e da linguiça, produtos de 
destaque em nossa cidade, visitando fazendas, benefícios, criações e 
fábricas. 
   Completando as premiações, nossa aluna Gabriela Bovo 
Fábio, conquistou o 2º lugar no concurso de desenho com o tema: 
“RETRATANDO A CADEIA PRODUTIVA”. 
   Assim, fazendo Justiça a quem leva o nome de nosso 
Município, e é reconhecido pelo esforço, criatividade, desempenho, 
trabalho e força de vontade, é que devemos conceder essa honraria para o 
devido reconhecimento. 
   Outrossim, parabenizo a todos os nossos alunos, 
professores, coordenadores, diretores, especialmente ao professor Willian 
e a coordenadora Taiza Sampaio pelo desempenho e pela importante 
vitória e destaque.    
 
 

 

E M E N T A 
Aplausos e Congratulações para a “EMEF Professora 
Arlinda Rosa Negri”, ao professor de Ciências Willian 
Franklin Sampaio e a aluna Gabriela Bovo Fábio, pela 
participação, premiação e destaque no programa 
educacional “AGRONEGÓCIO NA ESCOLA” 
promovido pela ABAG-RP.



 

 
   Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais, REQUEIRO que fique constando na ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos e Congratulações a EMEF 
Professora Arlinda Rosa Negri, ao professor de ciências Willian Franklin 
Sampaio, a aluna Gabriela Bovo Fabio, a todos os alunos, professores, 
coordenadores e diretores, enviando-se cópia desta justa homenagem a 
EMEF Professora Arlinda Rosa Negri, ao professor Willian e a aluna 
Gabriela. 
 

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 14 de Novembro de 2.013. 
 
 

 

 

EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO 
(Eduardinho Lorenzato) 
=VEREADOR= (PMDB) 


