CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 8a SESSÃO SOLENE DE 2019
DATA DE REALIZAÇÃO: 17 DE OUTUBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125
PREMIAÇÃO DO "PROFESSOR NOTA DEZ"

Às 19h30 do dia 17 de outubro de 2018, sob a coordenação da mestre
de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de Comunicação
Institucional, teve início a sessão solene para premiação do "Professor Nota Dez",
nos termos da Lei Municipal n° 4.579, de 16 de agosto de 2017, oriunda de projeto
de autoria do vereador Cláudio Moreno. Compareceram os edis Paulo Mário
Arruda de Vasconcelios, Cláudio Moreno e Ditinho Bueno do Asilo, este também
representando o deputado estadual Edmir Chedid. A Mesa de Honra ficou assim
composta: vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid,
presidente da Mesa Diretora da Casa; Prof. Adilson Condesso, secretário municipal
de Educação, representando também o Prefeito, Jesus Chedid; Gislene Bueno,
secretária municipal do Desenvolvimento dos Agronegócios, também
representando o Vice-Prefeito, Prof. Amauri Sodré; e Clarisse Souza, representante
da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista (Fesb). Na
sequência, foram convidados a ocupar lugar em plenário os finalistas: Alessandra
do Prado Tavella, da Escola Municipal Prof. Carlos Frederico dos Santos Silva,
que apresentou o projeto Biodiversidade: Animais dos Biomas Brasileiros;
Caroline Helena Simões, da Escola Municipal Desembargador Prof. Dr. Paulo
Sérgio F. de Oliveira, que apresentou o projeto Dançar, se Mexer...uma Maneira
de Aprender; Luciana Carolina Schievenin, da Escola Municipal Augusto
Vasconcellos, que apresentou o projeto Estimulando as Experiências Através do
Comportamento Escritor e Leitor; Marina Franco de O. La Sálvia, da Escola
Municipal Profa. Lúcia Helena Pugiali, que apresentou o projeto Dança e Família,
Regina Pereira Salmeron, da Escola Municipal Profa. Jandyra Colombi Costa
Valente, que apresentou o projeto Contos que Encantam: Chapeuzinho
Vermelho; Rita de Cássia Pereira, da Escola Municipal Prof. Abner Antônio
Sperendio, que apresentou o projeto Ao me Expressar me Inspiro a Escrever e
Criar; Simone Terezinha Ferrarez, da Escola Municipal Desembargador Prof. Dr.
Paulo Sérgio F. de Oliveira, que apresentou o projeto Teatro: Exercício de
Socialização e Criatividade; Suzana Helena da Silva, da Escola Municipal Profa.
Mansa Filomena do Amaral, que apresentou o projeto Brincando de Brincar;
Valdete Cássia S. Mota, da Escola Municipal Profa. Nilza Faria, que apresentou o
projeto Poesias na Janela; e Welington Maicon dos Santos, da Escola Municipal
Profa. Marisa Filomena do Amaral, que apresentou o projeto Ginástica,
Movimento e Formação. Foi justificada a ausência do ex-prefeito José de Lima e
dos edis Dr. Cláudio, José Gabriel Cintra Gonçalves, Marco Antônio Marcolino,
Sidiney Guedes e Rita Leme, que deixaram mensagens parabenizando os
finalistas, bem como os demais professores da Rede Municipal de Educação.
Consignados os ritos iniciais pelo cerimonial, a presidente da Mesa Diretora da
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Câmara Municipal, vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi
Chedid, proferindo a invocação regimental, declarou abertos os trabalhos da
sessão solene e, ato contínuo, nos termos da Resolução n° 06/2004, a mestre de
cerimônias procedeu à leitura de mensagem da Bíblia. Em seguida, foram
executados o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Bragança Paulista. Foi
registrado pelo cerimonial que, prevista pela Lei Municipal n° 4.579, de 16 de
agosto de 2017, oriunda do projeto de autoria do vereador Cláudio Moreno, a
premiação "Professor Nota Dez" é entregue anualmente e tem como objetivo
reconhecer os professores que mais se destacam pelo trabalho inovador, criativo e
transformador, visando à melhoria dos processos de ensino. Fizeram uso da
palavra os edis: Cláudio Moreno, que agradeceu o empenho do secretário
municipal de Educação e equipe para a organização da presente edição do
"Prêmio Professor Nota 10" e rememorou os tempos de escola dele, Cláudio,
transcorridos na região Nordeste do país, onde, segundo ele, não havia desrespeito
ao professor; reiterou que os critérios para a concessão do prêmio são estritamente
técnicos; anunciou que, a partir da próxima edição, também serão homenageados
o "Diretor Nota 10" e o "Coordenador Nota Dez"; e pediu que os professores
presentes incentivem os colegas a participarem da premiação; Ditinho Bueno do
Asilo: que destacou a atuação das mulheres no Legislativo bragantino, bem como
o profícuo trabalho desenvolvido pelo Prof. Adilson Condesso à frente da Secretaria
Municipal de Educação; parabenizou o edil Cláudio pela iniciativa do "Prêmio
Professor Nota Dez"; e transmitiu cumprimentos do deputado Edmir Chedid aos
finalistas e também aos demais servidores que compõem a Rede Municipal de
(.)\ Educação, salientando a excelência do trabalho que vem sendo desenvolvido;
Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, que discorreu sobre o árduo trabalho
desenvolvido pelo professor, salientando que a presente premiação é um merecido
reconhecimento àquela categoria profissional; e Beth Chedid, que evidenciou o
protagonismo do edil Cláudio para a realização do presente evento, parabenizou os
finalistas e destacou o trabalho da Administração Municipal na revitalização das
escolas municipais, bem como o empenho diário dos professores da Rede
Municipal de Educação; a Sra. Clarisse Souza, que parabenizou os finalistas e
demais professores da Rede Municipal de Educação, destacou o empenho do
Legislativo e Executivo municipais, da Fesb e da Universidade São Francisco para
a realização da presente premiação, que classificou como merecido
reconhecimento ao trabalho desenvolvido em sala de aula, e discorreu sobre
consolidado papel da Fesb na formação de professores na região; a secretária
Gislene Bueno, que transmitiu os cumprimentos do vice-prefeito, Amauri Sodré da
Silva, parabenizou o edil Cláudio Moreno pela iniciativa e destacou o excelente
trabalho desenvolvido pelo secretário municipal de Educação e servidores daquela
secretaria; e o secretário Adilson Condesso, que discorreu sobre o amor que ele
nutre por Bragança Paulista; pediu uma salva de palmas para os 775 professores
ativos da Rede Municipal de Educação; parabenizou o edil Cláudio pelo
protagonismo na organização do Prêmio Professor Nota Dez; argumentou sobre a
importância fundamental do educador e das políticas públicas de incentivo à
Educação para a transformação da sociedade, opinando que ações positivas na
área devem ser divulgadas; e agradeceu o apoio decisivo do prefeito Jesus aos
pleitos da Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, foram exibidos vídeos
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sobre os projetos apresentados, após, foi procedia à entrega de diploma a cada um
dos finalistas e anunciados os vencedores: a 3a colocada foi a Profa. Suzana
Helena da Silva, da Escola Municipal Profa. Marisa Filomena do Amaral, que
apresentou o projeto Brincando de Brincar; a 2a colocada foi a Profa. Valdete
Cássia S. Mota, da Escola Municipal Profa. Nilza Faria, que apresentou o projeto
Poesias na Janela, ambas premiadas com um final de semana na Ecopousada
Marina CPP, no município de Joanópolis, com direito a acompanhante; e, também,
com bolsa de estudos de cinquenta por cento em curso de pós-graduação na
Universidade São Francisco; e a 1a colocada foi a Profa. Alessandra do Prado
Tavella, da Escola Municipal Prof. Carlos Frederico dos Santos Silva, que
apresentou o projeto Biodiversidade: Animais dos Biomas Brasileiros,
agraciada com viagem à Argentina e um final de semana na Ecopousada Marina
CPP, no município de Joanópolis, ambos com direito a acompanhante, bem como
bolsa de estudos integral em curso de pós-graduação na Universidade São
Francisco, sendo declarada vencedora do "Prêmio Professor Nota Dez" de 2018.
Convidadas a fazer uso da palavra, as professoras Suzana, Valdete e
Alessandra, registraram agradecimentos às respectivas equipes escolares, alunos,
familiares e a Administração Municipal. O discurso final foi feito pela presidente da
Mesa da Câmara Municipal, vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos
Silva Abi Chedid, que parabenizou as finalistas e demais professores da Rede
Municipal de Educação e agradeceu a presença de todos, bem como aos
servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal para a realização da presente
solenidade, destacando, inclusive, que a mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya
Mariano, a qual cumprimentou, comemora aniversário na presente data. Nada mais
tendo sido tratado, a presente sessà-9,-foi encerrada às 21h18. De tudo o que
houve, eu, Gabriel Pedro Moriondo assistente de Gestão
Le 10v
a presente ata, revida
revi por Thereza Paula de Moraes Lugli
^-1
Especialista em Gestão Legislativa, que, depois de lida e
achada conforme, é assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. Os
pronunci mentos feitos em plenário constam dos serviços de gravação da Câmara
Municipal como arquivo permanente.
Dei ração:
Bragança Paulista, 12 de novembro de,2019.
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