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MOÇÃO Nº 26/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

O Vereador que a presente subscreve, componente do Poder Legislativo, com assento nesta
Casa, membro titular da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparado no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

''MOÇÃO  DE  PARABENIZAÇÃO''

O Poder Legislativo de Campos Novos SC, por meio de seus representantes Legais, a pedido
do Vereador Marciano Dalmolin, manifesta integral e irrestrita parabenização o Senhor ...

"LUCIANO FERREIRA COSTA"

É com muita satisfação que parabenizamos o Professor LUCIANO pelo belíssimo trabalho que vem
desenvolvendo na Escola Estadual de Educação Básica Professora Antônia Corrêa Mendes, no Distrito de
Bela Vista. 

O Professor Luciano Ferreira Costa é Porto Alegrense, veio em 2009 para Campos Novos trabalhar
como professor no Município. No ano de 2014 assumiu como professor concursado no Estado na Escola
Estadual de Educação Básica Paulo Blasi, onde também foi Assessor de Direção de 2016 a 2019. Desde
janeiro de 2020, após ser eleito pela comunidade escolar, o Professor Luciano figura como Gestor da Escola
Estadual de Educação Básica Professora Antônia Corrêa Mendes. 

Apesar de toda a dificuldade acarretada pela pandemia, Luciano conseguiu implantar na atual escola
o conceito de gestão pública compartilhada, onde se buscam parceiros e recursos, discutindo o gasto com a
própria comunidade nos Conselhos constituídos. Foi uma das poucas escolas que atingiu 100% de
atendimento não presencial no ano de 2020. Está transformando a Escola, graças ao conceito de
pertencimento da Unidade Escolar e sua importância na Comunidade.

Se baseia desde o início da gestão no Olimpismo como um dos pilares de atuação: AMIZADE;
COMPREENSÃO MÚTUA; IGUALDADE; SOLIDARIEDADE; FAIR PLAY.

Ele sempre buscou a excelência de gestão procurando fazer o melhor pela Comunidade Escolar e
local. Atua de forma a valorizar o coletivo, nas decisões, nas ideias, planejamentos e metas. 

Assim sendo, reiteramos nossos agradecimentos e congratulações, desejando-lhe sorte e sucesso nas
ações desenvolvidas sempre em prol da população camponovense!

Sala das Sessões, em 09/09/2021.

Marciano Dalmolin
Presidente da Mesa 
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