
 

 

REQUERIMENTO N. 18, 04 DE OUTUBRO 2017 

 

Autoria Vereador: AIRTON CALLAI 

 

 
  Considerando o disposto no Decreto Legislativo N. 131, de 19 de maio de 2014, que 
Definem critérios para a concessão de Moções pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-
MT.  
 

Requeremos, a concessão da Moção N. /2017 de Aplausos a Guilherme de Oliveira 

Ribeiro, em prol de serviços prestado junto a instituição de ensino Faculdade La Salle. 

 

 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 04 de Outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador 

 



MOÇÃO N. 18, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

 

Autoria: Airton Callai 

 

 A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, representando o pensamento do 
povo Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE APLAUSOS ao Prof. Guilherme de 
Oliveira Ribeiro. 
 
 Nascido no dia 02 de Julho de 1978 em Uberaba-MG, filho de Janice de Oliveira 
Ribeiro e Vilmo Ribeiro, Prof. Guilherme de Oliveira Ribeiro reside em Lucas do Rio 
Verde desde o ano de 2008. 
 
 Guilherme Ribeiro, conhecido pela população luverdense, principalmente, pela 
população acadêmica do município, por seu desempenho como professor, sempre foi uma 
pessoa dedicada ao trabalho.  
 

Em seus horários de folga, sempre que necessário prestava assistência aos menores 
infratores. Durante o ano de 2016, mesmo passando por problemas sérios de saúde, se 
dedicou a palestrar e passar um pouco mais de orientação e experiência de vida, aos 
menores que encontravam-se internos, em conflito com a Lei.  
 
 Por várias vezes proferiu palestras a jovens infratores, porém, nunca quis que 
fossem divulgadas, pois, não as fazia pelo reconhecimento, mas sim por ter esperança e 
motivação de que poderiam ficar inspirados por suas palavras, exemplos relatados, e 
principalmente, muitos puxões de orelhas que dava. 
 
 Durante suas palestras, ao confrontar a realidade momentânea e a realidade possível 
de cada um, o prof. Guilherme mostrava a capacidade que todos tem para mudar seu 
caminho. Inclusive, através de seus ensinamentos e exemplos vários funcionários voltaram 
a estudar, e muitos concluíram a faculdade por receber esse incentivo e apoio. Mesmo 
diante da fragilidade de sua saúde e, muitas vezes não passando bem, tentava atender 
demanda dos questionamentos e pedidos dos alunos, além da sua obrigação. 
 
 Ademais, sem contar com os resultados que as palestras atingiam, elas alegravam o 
ambiente, acalmavam, animavam tanto os internos, bem como os professores, os agentes de 
segurança e o pessoal do administrativo, refletindo também nos familiares dos menores que 
sentiam mais esperança e interesse nos estudos.  
 

Palácio do Cidadão, Plenário João José Callai, 04 de outubro de 2017. 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador 


