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PODER LEGISLATIVO  
Camara  Municipal de Magda 

MOO() N° 06, DE 2022.  

Considerando que no dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e tal data 
é comemorada em homenagem ao Primeiro Estatuto do Magistério, promulgado por 
Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827 e justifica a importância da educação na 
definição da igualdade social, pois ela é uma ferramenta de conscientização e de 
formação do cidadão. 

Considerando também que este dia marca, de maneira honrosa, a figura do novo 
docente que, não existe somente dentro da sala de aula, mas que se reinventa e se 
transforma nas mais diversas atribuições que lhe propõe sua vida profissional: 
professor, amigo, psicólogo, pedagogo, consultor, pai, mãe, irmão, entre outros. 

Considerando ainda que o educador constrói o futuro de nosso pais, pois o ser 
humano é o bem mais precioso e os professores trabalham na educação desse 
patrimônio e por isso merecem ser valorizados e estimulados para que melhorem cada 
vez mais sua atuação. 

Considerando finalmente que todos os professores tomam para si a missão de 
ensinar não s6 letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, coragem, 
sendo extremamente importante evidenciar aqueles que nos ensinam, nos educam, e 
sempre estarão em nosso meio capacitando-nos, instruindo-nos, com divina paciência 
e bondade no leal oficio de exercer esta profissão. 

0 Ver. José Roberto Pirota diante das considerações acima externadas apresenta, 
depois da deliberação do Plenário, VOTOS DE APLAUSO pelo DIA DO PROFESSOR, a esses 
profissionais de coragem que movidos pelo amor â educação constroem o futuro de nosso pais. 

Câmara Municipal de Magda, 11 de outubro de 2022. 

SE ROBERTO PIROTA 
VEREADOR 

Encaminhe-se cópia da presente Moção as Escolas do Município. 
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