SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº003/2016: de autoria dos vereadores Gilmar
Moreschi, Odacir da Rocha, Sedirlei Godinho, Rodrigo Vassoler e Alderico Paludo.
Os vereadores que a esta subscrevem, vêm mui respeitosamente parabenizar aos
Servidores Públicos do Município pela passagem do seu dia, no próximo dia 28 de
outubro.
O trabalho realizado pelos servidores é base para um bom funcionamento da
máquina pública, quer seja na divisão de administração, de saúde, de educação, de
obras, dos serviços gerais e outros.
Do mais graduado ao mais modesto funcionário, todos contribuem para atender
a população de forma eficiente. Portanto, é necessário que voltemos nossa atenção e
gratidão para todos esses trabalhadores.
Nesse sentido, gostaríamos de nos congratularmos com todos os servidores
públicos do nosso município e externar nossa homenagem e solidariedade para com as
causas da categoria e em favor da melhoria e do bem estar daqueles que trabalham no
serviço público.
Pelos motivos expostos, é com grande admiração e gratidão, que prestamos essa
homenagem a todos os servidores do município pela passagem do seu dia a ser
comemorado em 28 de outubro. Parabéns! Aprovada por Unanimidade.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº004/2016: de autoria dos vereadores Gilmar
Moreschi, Odacir da Rocha, Sedirlei Godinho, Rodrigo Vassoler e Alderico Paludo.
Os vereadores que a esta subscrevem, vêm mui respeitosamente parabenizar aos
professores do município pela passagem do seu dia, no último dia 15 de outubro.
No último dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor, data em que se
homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no
país, abrangendo um escopo de profissionais que trabalham desde a educação infantil
até o ensino superior universitário. Como todos sabemos, trata-se de uma das mais
importantes profissões praticadas no mundo, afinal, sem ela, a transmissão de
conhecimentos seria praticamente impossível.

O grande problema com relação ao exercício do professorado é a desvalorização
de sua profissão. Embora seja uma das competências mais admiradas pela sociedade, os
profissionais da área sofrem com os baixos salários, as precárias condições de trabalho
em alguns casos ou o trabalho excessivo em outros, além de outros fatores, como a
indisciplina dos alunos e a superlotação das salas.
Soma-se a esses fatores o peso que, muitas vezes, o professor carrega em educar
os estudantes, haja vista que, não raro, as famílias transferem essa responsabilidade para
a escola.
Apesar de todas as dificuldades e percalços, a carreira de professor é bastante
importante e oferece uma grande oportunidade para que as pessoas não só acumulem
saberes, mas que também oportunizem a outras pessoas o desenvolvimento das
diferentes formas de conhecimento. Além disso, faz com que o aluno consiga assimilar
melhor as características e processos inerentes ao mundo em que vive.
Por isso, nada mais justo que valorizarmos esses profissionais que no seu dia a
dia se dedicam em educar nossos alunos e perpetuam seu conhecimento para o
engrandecimento cultural do nosso município. Aprovada por Unanimidade.

