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Autor: Vereador Paulo Humberto 

Certifico que os presentes autos foram autuados e 
digitalizados nesta data, com 03 folhas. Ato seguinte, REMETO-
OS a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas providências. 

Rio Verde, 24 de maio de 2022. 
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O Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o Plenário e cumpridas às 

demais formalidades regimentais, propõe, para que conste nos anais desta Casa de 

Leis, Moção de Aplausos à UniRV- Universidade de Rio Verde, pelo seu empenho, 

dedicação, pela valorização profissional dos docentes, o investimento na vida dos 

estudantes e dos cidadãos, e pelos relevantes serviços prestados a comunidade rio-

verdense, através de todos os seus atendimentos realizados à população, pelos próprios 

acadêmicos. 

Nos últimos anos, cresceu, consolidou-se como Universidade de grande porte, 

tornou-se referência e uma das mais bem conceituadas do Brasil. O trabalho sério e de 

qualidade que é desenvolvido pela administração superior, pelos docentes, servidores 

técnico-administrativos e acadêmicos, tem se revertido em credibilidade acadêmico-

científica, junto à sociedade. 

No dia 19 de março de 2023, a UniRV estará completando 50 anos de 

existência, alcançando resultados significativos, de mãos dadas com a educação 

superior e aliada a missão de integrar com excelência no processo de desenvolvimento 

da sociedade. Neste sentido, parafraseando o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, 

tem-se que: "A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas 

transformam o mundo". 

O tempo foi favorável a transformação, e atualmente os investimentos estão 

sendo realizados em todas as áreas, tais como: infraestrutura, pesquisa, 

aperfeiçoamento, bolsas estudantis, que visam a qualificação profissional, qualificação 

de seus docentes, com mestrados e doutorados em instituições respeitadas em todo o 

mundo, e dos servidores em geral, para que estejam aptos à inserção da jornada de 

pesquisa, e o aprofundamento em suas respectivas áreas de atuação. 

Além do Câmpus Administrativo instalado em uma área de 62 alqueires e mais 

um câmpus em Rio Verde (Centro de Negócios), a UniRV também está presente nas 



Munícipal de Rio Verde 

Vocé 	Pio Verde r,,ee,ori, 

Lucivaldo Tavares Medeiros Luciano Perpétuo 
Presidente 	 Vice Pre& - nte 

Ubir 
Vereado 

ou veia 
PATRIOTA 

4aCIPAUMa4tBoIdrin 
10  Secretária 

Geraldo Neto 
Vereador - PDT 

4' 
Sérgio Gomes 	 Eder Magrão 
Vereador - DEM 	 Vereador - PP 

Nayara Barcelos 
Vereadora - PRTB 

Eis 
ss 

Av. Jose Walter, Qd. 24, Residencial Interlagos - Rio Verde - Golos 
Caixa Postal: 310 CEP 75.908-740 - Fone: 64)361 1-5900 

www.rloverde.go.Ieg.br 

cidades de Aparecida de Goiânia, Caiapônia, Goianésia e Formosa. Hoje são mais de 

8.000 acadêmicos, vindouros de 21 Estados Brasileiros, frequentando um dos 27 cursos 

de graduação existentes, oferecidos em 04 grandes áreas: Ciências Humanas e Sociais; 

Ciências Exatas e Engenharias; Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Agrárias, 11 

cursos de curta duração e 15 cursos de pós-graduação. 

A somatória de investimentos em todas as áreas, a contribuição com as 

pesquisas em âmbito nacional, sendo o berço da formação profissional de inúmeras 

pessoas, e a contribuição sociocultural, faz da UniRV uma importante aliada na 

transformaçãonão só do município, mas do país e do mundo. 

Assim, através desta Casa Legislativa, gostaria de traduzir meu sentimento de 

gratidão e respeito, em reconhecimento por todo o trabalho, esforço e dedicação, e que os 

aplausos sejam ouvidos. 

Dê-se ciência à homenageada da presente honra, para que a publique na ficha 

individual daquela. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 23 
dias do mês de maio de 2022. 

Paulo Humbe 	 de Souza Duarte 
V.r— PDT 
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