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SENHOR PRESIDENTE e colegas Vereadores, 

  Quero começar dizendo da felicidade e satisfação que sinto nesse momento 
ao prestar essa homenagem aos Professores Orientadores e ao Técnico de 
Informática da Escola Arlinda, ao ver que seus esforços de comunicadores e 
orientadores, produziram frutos e aos alunos do 7º Ano B que participaram, 
esforçaram-se e acreditaram nas palavras de incentivos de seus mestres. Feliz demais, 
por vê-los participando de concursos e conquistando prêmios. 

  Essa conquista foi no “VIII Concurso Internacional Visual Class 2014” 
realizado na cidade de Presidente Prudente, onde nossos alunos participaram com o 
projeto “A culpa é das estrelas (Astronomia)” que além do 1º lugar trouxeram para a 
Escola uma “Lousa Digital” e um Tablet (com curso em inglês online “DeltaMaior”) 
como prêmios. 

  Nesse momento, não poderia me furtar de citar os nomes dessas pessoas 
que tanto orgulho trouxe para nossa cidade: 

Alunos do 7º Ano B: Lizandro Francisco Santos Nascimento, Mariana Cristina Martins 
de Araújo, Jhuly Maria Barata Brigato, Heloisa Jardim Chiarelli e Natália Vitória 
Caetano. 

Professores Orientadores: Michele Dayane Facioli Medeiros, Robson França e 
Marcos Donizete Rodrigues de Miranda Júnior. 

Técnico em Informática: Kennedy de Souza Dias. 

  Para terminar, seu eu pudesse dar um conselho a esses alunos em relação 
ao futuro, eu diria para eles não se esquecerem de seus ideais e nem terem medo de 

 

E M E N T A 
Parabéns e Aplausos aos “Professores Orientadores, Alunos do 7º ano B e ao 
Técnico em Informática” abaixo nominados ,  da Escola E.M.E.F Profª Arlinda 
Rosa Negri,  pela brilhante conquista, 1º lugar, em concurso realizado na cidade 
de Presidente Prudente .    



 

arriscar-se, e tenho certeza que, no futuro, esse mundo será melhor, pois vocês estarão 
lá. 

  Aos professores orientadores, ao técnico em informática diria muito 
obrigado pela forma como conduziram esses alunos, dando sempre o seu melhor e por 
fim; 

       Sinto um orgulho absurdo de todos vocês. 

  Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais, 
REQUEIRO fique constando da ata desta Sessão, Moção de Parabéns e Aplausos, aos 
professores, alunos e técnico de informática que participaram do concurso e foram 
premiados em 1º lugar.  

QUE CÓPIA DESTA SEJA ENVIADA Á ESCOLA ARLINDA PARA SER 
APRESENTADA AOS HOMENAGEADOS. 

.       
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 30 de Outubro de 2.014. 

 
 
 

 

 

ALAN FRANCISCO FERRACINI 
=VEREADOR= (PTB) 


