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Com fulcro no que dispõe o Art. 76, V do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro a mesa diretora à
realização de Sessão Solene, com entrega de moções de aplauso, dia 15 de outubro de 2020, para
comemoração do Dia do Professor, no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

Ensinar é uma das atividades mais nobres a ser desempenhada pelo ser humano. Aqueles que se dedicam a
incorporar essa notável incumbência herdam um tesouro eterno e absolutamente glorioso.
Desta forma, todo educador é dotado de qualidades extraordinárias que o fazem ser majestoso, criativo,
único e poderosamente transformador, porquanto é capaz de influenciar positivamente os outros e elevar
essas vidas para um patamar colossalmente ínclito.
Usando palavras trocadas, o professor exerce uma tarefa muito importante diante da sociedade por lidar com
a formação de seus pares, fazendo com que eles evoluam significativamente por intermédio de ações
assertivas, sábias e tipicamente planejadas. A educação é mais do que um simples ato, mas uma portentosa
filosofia de vida capaz de elevar as virtudes humanas para patamares esplêndidos e tremendamente
revigorantes.
Transmitir o saber é um ofício maravilhoso, jubiloso e peculiarmente majestoso. No entanto, quem deseja
realizar essa importante ação deve estar muito bem preparado para executar sua função por intermédio de
atitudes diferenciadas, eficazes e positivas. Para todos os efeitos, mais importante que os títulos, a
experiência profissional e a didática moderna é a capacidade de amar o próximo. É ela que separará os
grandes dos pequenos, os poderosos dos previsíveis e os transformadores dos amadores.
Posto isso, tendo em vista a educação ser a base da sociedade , é de suma importância a realização da
referida Sessão Solene para homenagear estes tão importantes profissionais do nosso Estado

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019
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