
REQUERIMENTO Nº 016/2022 

 

Ementa: Requer à Mesa Diretora a promoção de homenagem por 

meio de Moção de Aplauso em consideração aos feitos da 

Professora Catarina Zanardi Pessini. 

 

Senhor Presidente,  

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No exercício das competências legais e regimentais, 

especialmente com supedâneo nos artigos 212 a 214 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, 

 

REQUER-SE 

 

A manifestação da homenagem por meio de MOÇÃO DE 

APLAUSO desta Câmara de Vereadores em consideração aos relevantes serviços prestados 

pela PROFESSORA CATARINA ZANARDI PESSINI ao Município de Dois Vizinhos ao 

longo dos seus 50 (cinquenta) anos de docência. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por meio da presente proposição, os vereadores signatários 

requerem, na forma regimental, que a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos preste uma 

merecida homenagem para a Professora Catarina Zanardi Pessini, que neste ano de 2022 

completa 50 (cinquenta) anos de docência no sistema público de ensino local e que permanece 

lecionando aos nossos jovens e crianças na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lonny 

Lange. 

Ressaltamos que a atuação dos professores tem significativo 

impacto dentro e fora da sala da aula, seja pelo ensino, sabidamente essencial ao 

desenvolvimento intelectual, vocacional e profissional dos estudantes; seja pelo estímulo à 

pesquisa, que nos conduz à inovação e materializa o saber com a produção de soluções às 

demandas da nossa sociedade; ou pela extensão, que aproxima os alunos e educadores da 

comunidade externa e oportuniza a intervenção acadêmica nos processos sociais e na 

identificação de problemas comunitários. Portanto, a valorização dos profissionais da educação 

é imprescindível para o progresso não apenas do nosso estimado Município de Dois Vizinhos, 

mas de todo o País. 

Nesse contexto, entendemos ser justo e necessário enaltecermos 

a grande contribuição social promovida pela Professora Catarina Zanardi Pessini ao Município 

de Dois Vizinhos ao longo das suas últimas 05 (cinco) décadas de efetivo serviço público, 

especialmente para que, assim, possamos estimular outros profissionais a seguirem os mesmos 



passos da sua brilhante trajetória docente e também para que possamos formalmente agradecê-

la pela excelente formação estudantil e cívica proporcionada a inúmeros dos nossos munícipes. 

Por essas razões, propomos essa singela homenagem e 

solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta mais do que merecida Moção de 

Aplauso. 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

 em 02 de junho de 2022. 

Vereadores proponentes: 

 

 

Carlos Mangini Juarez Alberton Francisco Peretto 

 

 

Albino Lorenzett 

 

 

Adenilson Pelentir 

 

 

Deolino Benini Junior 

  

 

Emerson Dalpasqual 

 

 

 

 

 


