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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a Coordenadora 

Francine Raquel Telini Pires e as Professoras Daiane Garcia, Renata Robles e 

Sandra Braga, pelo brilhante projeto desenvolvido com os alunos da EMEI Vitório 

Rizo, ao qual teve como tema “Educar para o trânsito é educar para a vida”. 

Colenda Câmara, 

O Vereador que está subscreve, vem na forma regimental e depois de 

ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 

trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações a 

Coordenadora Francine Raquel Telini Pires e as Professoras Daiane Garcia, 

Renata Robles e Sandra Braga, pelo brilhante projeto desenvolvido com os 

alunos da EMEI Vitório Rizo, ao qual teve como tema “Educar para o trânsito é 

educar para a vida”. 

A presente homenagem é fruto do reconhecimento, em valorizar todo 

empenho, brilhantismo, dedicação e competência, ao qual não auferem esforços 

em fazerem o melhor, com o objetivo de conscientizar as nossas crianças desta 

sua tenra idade de que no trânsito é também uma oportunidade de exercer 

cidadania. 

Assim, do que se pode verificar no referido projeto, o anseio foi em 

desenvolver em cada aluno o conhecimento necessário para se garantir o máximo 

de segurança no transito, onde para tanto, foi ensinado os significados de sinais, 

placas, meios de transportes e até mesmo o que diz o nosso ordenamento 

jurídico em relação ao trânsito. 

Portanto, damos os parabéns a Coordenadora Francine Raquel Telini 

Pires e as Professoras Daiane Garcia, Renata Robles e Sandra Braga, pelo 

brilhante projeto desenvolvido e por todo empenho e dedicação no profícuo 



desempenho de suas funções, sempre prontas para contribuir com o 

conhecimento de nossas crianças.  

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 

Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o 

compromisso assumido com nossa População. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 

Câmara Municipal de Novais-SP, 14 de outubro de 2022. 

Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 

Vereador 


