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REQUERIMENTO Nº 017/2018 

EMENTA: solicita a realização de Sessão especial, no dia 11 de outubro 
de 2018, no Centro Cultural Bragadense, em comemoração 

ao Dia do Professor. 
 

 

Senhor Presidente, 

 

 

REQUEREMOS SEJA, após ouvido o Plenário na forma Regimental, 

que Vossa Excelência faça a convocação de Sessão Especial para o dia 

11 de outubro de 2018, às 19:00 horas, no Centro Cultural 

Bragadense, para homenagear os professores ativos e inativos, em 

comemoração ao Dia do Professor e pela passagem dos 25 anos de 

Emancipação Político-Administrativa. 

 

JUSTIFICATIVA 

A construção e o desenvolvimento de um Município, Estado e da própria 

nação passam pela formação de seus cidadãos, em todos os aspectos 

de sua vida social e moral. A educação, mais do que um instrumento 

de transmissão de conhecimentos, deve ser a alavanca do processo de 

capacitação de crianças, jovens e adultos, que lhes possibilite a 

formação de uma consciência crítica indispensável para a formulação 

de parâmetros indutores de transformação social. O professor, como 

agente de todo este processo, constitui-se em um dos pilares da 

construção de uma sociedade justa e democrática. 

 

Por isso, subscrevemos em conjunto com todos os Vereadores para 

realizarmos uma justa homenagem aos mestres do nosso município, 

como gratidão e reconhecimento por tão nobre mister e a renovação 

do nosso compromisso e parceria com a educação bragadense. 

 

              N/TERMOS 

              P/DEFERIMENTO 

              SALA DAS SESSÕES, 20 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

Ademir Kochenborger             Adilson Manhabosco       Airton Schmitt 

        Vereador                             Vereador                    Vereador 
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  Flavio Prigol                           Gilberto Maehler            Holdir Romer 

    Vereador                                  Vereador                     Vereador 

 

 

Jair de Sousa                           Lucas Blatt                Mauro Weigmer 

   Vereador                                Vereador                   Vereador  
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