
 

MOÇÃO Nº 04 / 2018. 

 

Excelentíssimo Senhor. 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde – Goiás. 

 

 

O Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o 
Plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, sugere, para que 
conste nos anais desta Casa de Leis, Moção de Aplausos a todos os 
profissionais da educação da rede pública de ensino do município, pelos 
exemplares serviços prestados, os quais refletiram na superação das metas no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 
Orgulha-se a comunidade pelo profissionalismo, 

competência e dedicação dos professores, que é a figura mais importante no 
processo educativo, responsável na formação de cidadãos e ensinando-os desde 
cedo sobre as diversas áreas do conhecimento humano, sobre a vida e a 
sociedade. 

Assim, esta Casa Legislativa, quer traduzir o 
sentimento de todos os Rioverdenses que mantêm a esperança e confiança 
nestes profissionais, reconhecendo, pois, a importância que os mesmos trazem 
para toda a comunidade.  

 

 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO VERDE – GOIÁS, aos 24 dias do mês de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 LUCIVALDO TAVARES MEDEIROS 

VEREADOR 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município de Rio Verde avançou no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano 2017, no qual 

alcançou média de 7,1, superando a média prevista para o município que era 6,2. 

O resultado satisfatório refletido no índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é consequência de profissionais 

dedicados e de ações planejadas que a administração desenvolve na educação 

do município. São vários projetos que estão em andamento que visam melhorar 

cada vez mais a educação e o fortalecimento da comunidade escolar. 

A pessoa do professor é fundamental no 

desenvolvimento do estudante e de um cidadão consciente. Ele é um facilitador 

de conhecimento que gera no estudante a dúvida, a reflexão e a contestação. 

Desta forma, o professor é o ponto inicial do aprendizado levando o estudante a 

questionar, inovar, a desenvolver e a procurar respostas para as perguntas que 

devem surgir. O resultado notório no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) de 2017 foi fruto da dedicação de todos os profissionais da 

educação do nosso município. 

Por todo o exposto, reconhecendo a importância dos 

profissionais da educação, faz-se justo a moção de aplausos, através do qual 

manifestamos nossas congratulações e agradecimentos aos profissionais, pelos 

relevantes serviços prestados em nosso município. 

 Deste modo, apresentamos e pedimos a nossos pares 

a aprovação desta presente Moção de Aplausos. 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO VERDE – GOIÁS, aos 24 dias do mês de setembro de 2018. 

                                  

 

                                       LUCIVALDO TAVARES MEDEIROS 

VEREADOR - MDB 




