CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43
Avenida Sao Joaquim, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: {17} 3692-1161
cairtara@santanaftnntepensa.so.oov.br
E -maiI :
site: cmsantanadaportepensa.sp.gov.br
SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

mp
■j

1

MOQAO N° 19 /2018
MOQAO DE APLAUSOS

Considerando que a Diretoria e o Corpo

Docente,

no ano de 2018 e sempre, desempenharam fungdes na EE
"Domingos Donato Rivelfi'1 com muita competencia e seriedade. o
que pode ser demonstrado no reconhecimento e destaque que a

escola a os alunos receberam no cenario estadual e federal

Considerando a dedicagao de cada um que
permitiu que as criangas e adoiescentes desenvolvessem brilhantes
trabalhos, demonstrando motivagao e otimismo e permitindo que o

municipio fosse escoJhido como o melhor do Estado. no qual cada
profissional desempenhou a referida fungao publica com toda a

devogao e o amor que sempre demonstrou nas suas atividades
sendo para toda a populagao exemplo de profissionais da educagao

e de servidores publicos. comprometidos com o bem comum e com
a educagao transformadora, destacando-se pela amabilidade e

simplicidade de cada mestre, bem como demonstrando excelente

relacionamento com a equipe gestora. professores, funcionarios

pais e alunos, tratando-os com muito carinho e permitindo que seja
oferecido

um ensmo

de qualidade, e, muito superior ao

dispombilizado por instituigoes privadas no Estado de Sao Paulo e,

no Brasil.
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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

Os vereadores subscritores deste documento requerem a mesa.
depois de ouvido este douto plenario, com fulcro no artigo 118, §1°,
alinea 'mu do Regimento Interne da Camara Municipal, que seja
aprovada a presente MOCAO DE APLAUSOS a direcao e
professor es (as).

Em seguida, que sejam oficiados o Governo
do Estado de Sac Paulo, a Secretaria Estadual de Educapao, a
Diretoria de Ensino de Jales e a Diregao EE 'Domingos Donato

Rivelli” de Santana da Ponte Pensa.
Sala das Sessoes, 11 de outubro de 2018.

...
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