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ASSUNTO: Propõe aplausos a direção, professores e alunos
do SESI de Mogi Guaçu pelos relevantes serviços
educacionais prestados a parcela comunidade
guaçuana.

SENHOR PRESIDENTE,

Com a missão de preparar os alunos para que sejam
atuantes no seu meio social, bem como capacitá-los para transformar a sociedade, a cada
dia, novas metas e novos desafios compõem o cotidiano dos profissionais que detém a
nobre tarefa de responder satisfatoriamente às demandas por um ensino eficiente e de
qualidade.
Em Mogi Guaçu não é diferente, os educadores do
Centro Educacional "Ministro Roberto Dellamana" SESI de Mogi Guaçu estão mobilizados e
motivados nessa árdua tarefa, trabalhando com afinco e dinamismo para tornar real o sonho
de um ensino cada vez mais eficiente e competitivo, nos moldes daquele oferecido pelos
países de primeiro mundo.
Nesse diapasão, alunos e professores daquela unidade
de ensino, preocupados em legar as gerações vindouras a valorização da memória e da
história de um povo, propuseram ações tendentes a despertar a atenção da comunidade
guaçuana e das autoridades públicas com ênfase a importância da realização de ações e
políticas voltadas a proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural de Mogi
Guaçu.
O Projeto de Lei n° 221/2019, anexo, que institui e inclui
no calendário de eventos do município a "Semana Municipal de Valorização do Patrimônio
Histórico e Cultural de Mogi Guaçu e dá outras providências, nasceu de encontro
entabulado entre este Vereador e alunos do SESI de Mogi Guaçu, capitaneada pela
Professora lonara Correa Rossini, que propuserem a semeadura de ações, em prol da
proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural de Mogi Guaçu.
Sob o eixo temático: Currículo: reflexões sobre o
cenário educacional contemporâneo - o currículo do novo ensino médio, a Professora
lonara Correa Rossini, representou a instituição guaçuana no II Congresso de Educação,
Tecnologia e Conhecimento SESI/SP, realizado nos dias 24 e 26 de outubro de 2019, na
sede do SESI Campinas Amoreiras. Trata-se de espaço destinado da troca de
experiências, reciclagem e atualização das principais tendências para aprimorar a
educação brasileira.

O congresso contou com palestrantes renomados,
além da presença de professores, coordenadores e gestores do SESI espalhadores
por todo o estado de São Paulo.
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Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo
Externando nesta propositura o apreço e
reconhecimento pelos relevantes serviços que os educadores do Centro Educacional
"Ministro Roberto Dellamana" SESI de Mogi Guaçu prestam à comunidade estudantil lá
matriculadas, através do labor honrado e dignificante.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU externa
aplausos a direção, professores e alunos do Centro Educacional "Ministro Roberto
Dellamana" SESI de Mogi Guaçu pelo nobilitante mister desenvolvido à frente daquela
respeitada unidade escolar em prol da oferta de ensino de qualidade oferecido a seus
alunos.

ç

REQUER, finalmente, seja concitado a direção do
Centro Educacional "Ministro Roberto Dellamana" SESI de Mogi Guaçu a dar ciência do
inteiro teor desta propositura aos alunos a seguir elencados, pelo gesto cívico e exemplar
demonstrados à frente desta ação cultural; Amanda Fatobene, Amanda Lopes,
Giovanna Palomo, Isabella Fernanda Contessoto, João Victor Oliveira da Silva,
Lucas Henrique Constantino Capei, Pedro Henrique Teodoro, Vitória Araujo do
Prado, Amália Chenedezi Cannaval, Caio Rodrigues Stopa, Felipe Antonio Costa da
Silva, Felipe de Aquino Vieira, Gabriel Campos Ribeiro, Gabriel Dirceu Ramos de
Aquino, Gabriel Vieira Nogueira, Giovani Appezzato Nunes Rosa, Giulia Moraes
Lima, Guilherme Augusto de Lima, Guilherme dos Santos Souza, Isabella Pasoto
Delduco, Isabelle Madalena, João Rafael Schandler Ferreira Veloso, Júlia Ortiz de
Campos Cirino, Lucas Miranda Gonçalves, Márcio Gabriel Elóes Tonon, Maria
Cecília Fais, Maria Rita Bussulari, Matheus Graciano Ribeiro, Pedro Henrique
Ferreira, Quéren Quéthen Fernandes Nogueira, Rachei Milene Tonon, Sthéfany da
Silva Pereira, Vinícius de Freitas Cavalcante e Kauã Matheus Capitani Latim, sob a
supervisão da Professora lonara Corrêa Rossini, bem como a Diretora Fabiana
Volpini Bizetti, a Coordenadora Fernanda Caroline Teixeira, e a Bibliotecária Nínive
Adrielle Castigli.
REQUER, outrossim, sejam cientificados sobre o
inteiro teor desta propositura, o ilustríssimo Senhor Presidente da Fiesp, Dr. Paulo
Skaf e o Diretor do CAT Ministro Roberto Dellamana de Mogi Guaçu, Prof. Laor
Fernandes de Oliveira.
Sala "Ulysses

RANCICO AGELNACIQ

arães", 18 'e nove bro de 2.019.

Verea'dorJEFER s 1JIS DA SILVA
da Bancada do PROS)

1
Ver.

R1GO PALSETI'T
Presidente

Rua José Colombo, 235 Cep 13840-065 Telefax: (19) 3851-6100
E-mail: cmmguacu@dglnet.com.br . Home Page: www.camaramogiguacu.sp.gov.br

