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Moção :: Moção de Aplausos: 38 / 2022

O Vereador Emerson Sapo, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS, À TODOS OS
PROFESSORES E EDUCADORES, DO MUNICIÍO DE CHAPADÃO DO SUL/MS, por seu
hercúleo trabalho nestes tempos de PANDEMIA onde, sem sombra de dúvidas, o trabalho de toda
a Rede Educacional de nossa amada Pátria e, sobretudo os EDUCADORES DE NOSSA CIDADE
se desdobraram, dia e noite, para que as aulas acontecessem a contento.
A garantia de que os alunos receberiam atenção individualizada e coletiva, fez surgir verdadeiros
heróis e heroínas, pois o trabalho do professor, que já era imenso, simplesmente triplicou, já que a
escola foi transportada para suas casas. Neste modelo, muitos investiram “voluntariamente” na
Educação de nossas crianças e jovens, quando arcaram com despesas de internet e equipamentos a
fim de garantir que não faltassem as aulas, mesmo que em ambiente virtual de ensino e, nesse
movimento vimos uma verdadeira revolução na reestruturação do planejamento das aulas e assim,
vimos nascer uma nova proposta de ensino para nossas Escolas Municipais Carlos Drummond de
Andrade, Cecília Meireles, Érico Veríssimo, Escola Ribeirão – Polo, Escola Aroeira, Escola Pedra
Branca e SEMEAR, bem como as Escolas Estaduais Jorge Amado, Arlindo Neckel e Augusto
Krug Netto, as Particulares Colégio Maper, Colégio Atenas e Escola CEPE. E isso, sem deixar de
mencionar nossos heróis da formação Técnica e Universitária de cursos Superiores, na
FACHASUL, CEPROSUL e UFMS.
É com imenso orgulho que, como cidadão e representante dessa Casa de Leis venho agradece-los
pelo incansável trabalho em tempos de tanta incerteza, pois vimos que, apesar das dificuldades
encontradas, a escola não parou, nem um dia sequer! E o mérito é de cada faxineira, merendeira,
motorista, porteiro, monitor, professor, coordenador, equipe técnica, psicólogo, assistente social,
profissional de apoio no geral, diretor e diretor adjunto. Inúmeros são os relatos que chegaram até
este Vereador, de professores sendo requisitados para atendimento a seus alunos e à família destes
até altas horas da noite e em seus poucos momentos de descanso e, quando vimos, recentemente
nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro pugnar pelo aumento da ordem de 33,24% para essa
classe de trabalhadores, e que é a responsável pela formação de todas as demais, nos sentimos
muito agradecidos e esperançosos, de que este seja apenas o começo do tão sonhado investimento
na Educação de Qualidade, para todos.
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Sala das Sessões, 14 de março de 2022

Emerson Sapo
Vereador(a) - PL
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