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MOÇÃO DE APLAUSO  03/2018 

 

Ao Exmo. Sr. 
Antônio Ademar Alencar Neto  
Presidente da Câmara Municipal de Marco – CE 
 

EXCELENTÍSSIMOS VEREADORES 

EMENTA: Sugere a aprovação de Moção de Aplauso em face do 
sucesso nos resultados da educação de qualidade proporcionada pela 
Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Monsenhor Waldir Lopes 
de Castro.  

Os Vereadores infra-assinados da Câmara Municipal de Marco/CE, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente em decorrência do Art. 131 
do Regimento Interno desta Câmara Municipal, sugerem a aprovação de 
Moção de Aplauso pelo exemplo de implantação de educação de qualidade 
proporcionada pela Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Monsenhor 
Waldir Lopes de Castro aos alunos de Marco/CE.   

Marco/CE, 01 de março de 2018.  

 

 
José Erasmo Ramos Soares 

Vereador (PP) 
 

René Osterno Rios 
Vereador (DEM) 

 
Edilson dos Santos Vasconcelos 

Vereador (PP) 
 

Rusemberg Gomes Guimarães 
Vereador (PP) 
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Justificativa 
 

No ano de 2017, a E. E. E. P. Monsenhor Waldir Lopes de Castro 
cumpriu sua obrigação social, formando suas primeiras turmas de 3º ano do 
ensino médio, totalizando 133 (cento e trinta e três) formandos. Até a data de 
28.02.2018, a mencionada escola registrou a soma de 105 (cento e cinco) 
alunos aprovados no ENEM, UVA, e em universidades particulares, dentre 
vários cursos, como química, física, ciências contábeis, administração, direito, 
várias áreas da engenharia e em outras áreas do conhecimento. Verifica-se 
que a Escola de Ensino Médio Monsenhor Waldir Lopes de Castro 
proporcionou aos nossos alunos uma aprovação muito elevada, comprovando 
assim o resultado do empenho dos alunos, dos professores, do grupo gestor, 
dos funcionários, bem como de nossas famílias. É salutar o reconhecimento de 
que a cooperação da escola com os estabelecimentos de bens e serviços 
proporcionou aos alunos, empregos diretos na porcentagem de 25%, ou seja ¼ 
de todos os estagiários já estão inseridos no campo de trabalho formal. 
Ademais, para os alunos bolsistas e estagiários, foram disponibilizados pelo 
Governo um montante de dinheiro no valor de R$ 191.00,00 (cento e noventa e 
um mil reais), dinheiro este injetado diretamente na economia de nosso 
município.  

Desta forma, fica resumido o quantum de contribuição para a educação 
de nossos munícipes, proporcionado pela E. E. E. P. Monsenhor Waldir Lopes 
de Castro, comprovando, assim, que, de forma organizada, é possível se 
implantar educação de qualidade e gratuita.  

Por estas razões, contamos com o apoio dos pares no sentido de 
apoiar a proposição, e, em aprovada, digne-se, a Casa, de oficiar a Senhora 
Irlana Dívia Balduíno do Nascimento (Diretora) sobre a Moção em questão.  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 01 
de março de 2018. 

José Erasmo Ramos Soares 
Vereador (PP) 

 
René Osterno Rios 

Vereador (DEM) 
 

Edilson dos Santos Vasconcelos 
Vereador (PP) 

 
Rusemberg Gomes Guimarães 

Vereador (PP) 


