
  
  
  

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO 
  
Moção nº 0009/2017 
  
  

                                   Considerando todo trabalho desenvolvido pela Escola do Legislativo ao 
longo do ano de 2017, especificamente no que diz respeito a implantação e desenvolvimento do 
Projeto Ponte, voltado para a educação política de crianças e jovens. 
  

                                   Considerando que foram realizadas atividades diversas, tanto na 
Câmara Municipal quanto nas escolas, incluindo palestras, apresentações, teatros de fantoches e 
eleição da Câmara Jovem, que culminaram na Sessão Solene de Posse e Premiação do Projeto 
Literário. 
  

                                   Considerando que esse projeto só conseguiu atingir seus objetivos em 
razão da grande colaboração das escolas do município, através de suas diretorias, que não 
mediram esforços para que as atividades fossem realizadas e abriram as portas destas instituições 
para a Escola do Legislativo Balsamense. 
  

                                   Considerando que professores e monitoras dedicadas, realizaram de 
forma voluntária, um brilhante trabalho no teatro de fantoches, participando de treinamentos, 
ensaios e até a efetiva prática do teatro voltado para as crianças. 
  

                                   Considerando que todo o trabalho feito junto as escolas também contou 
com o apoio irrestrito da Coordenadoria de Educação do Munícipio, que atuou de forma efetiva 
para que o projeto se desenvolvesse da melhor forma possível. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE RECONHECIMENTO 
às diretorias das Escolas João Soler Flores, Modesto José Moreira e Joaquim Silvio Nogueira; ao 
grupo de professoras e monitoras que aturam nos teatros de fantoches e à Coordenadoria de 
Educação do Município de Bálsamo, dando-lhes conhecimento desta deliberação. 
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 16 de Novembro de 2017  
  
VEREADORES: 
  
  
Paulo Roberto Silingardi - PMDB  
  
  
Ailton José Bereta - PPS                             Bruno César Xavier de Carvalho - DEM  
  
  
João Pedro Pereira - PMDB                       Jósé Carlos Rossan - PSB  
  
  
José D. Claro da Silva - PODEMOS            José Haroldo M. Lourenço - PMDB                    
  
  
Paulo Sérgio Zaniboni - PSB                        Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

site:www.cmbalsamo.sp.gov.br e-mail:camara@cmbalsamo.sp.gov.br 
RUA SÃO PAULO, Nº 740 - JD SÃO DOMINGOS - CEP: 15.140-000 - (017) 3264-1518 


