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VEREADOR CLÁUDIO CONCEIÇÃO (DEM) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, Sr. Presidente Alvoni Medina, todos os alunos da 

Escola Dr. Liberato  Salzano Vieira da Cunha, professores e pais que 

se fazem presentes no plenário. Quero saudar o diretor Flávio, a 

diretora Angélica e também a Heloísa, diretora da escola, todos os 

demais professores. A minha fala, nesta tarde, vai em direção ao 

apoio, juntamente com os colegas do Democratas, que me deram a 

oportunidade de manifestar de uma forma efetiva, contundente e 

eficaz, o apoio pela permanência dos cursos médio e técnico da Escola Dr. Liberato  

Salzano  Vieira da Cunha.  

Eu, que fui aluno desta escola, que sou morador da Zona Norte, trabalhei por muito tempo 

ali na delegacia, não poderia me furtar, neste momento, de dar o meu apoio e de dizer 

que nós estamos juntos e vamos até a última instância para que essa escola continue 

prestando o trabalho relevante que tem prestado de gerações em gerações. Creio que o 

futuro que está por vir merece que uma escola que tem a história da Escola Dr. Liberato 

não seja apagada. Neste momento em que a escola está completando 65 anos, nós 

deveríamos premiar, fortalecer, equipar, e é o que nós não estamos vendo. Embora 

sendo da base do governo, embora votando junto com o governo, eu não posso fechar os 

meus olhos nem endurecer o meu coração. Sei que posso desagradar alguns, mas há 

momentos da nossa caminhada que nós precisamos nos manifestar e precisamos mostrar 

de que lado nós estamos. E eu estou do lado da Escola Dr. Liberato, eu estou do lado da 

escola, dos professores e da minha comunidade. Vamos lutar para que isso possa se 

estabelecer e possa ser refeito o que está sendo encaminhado para um final triste e 

lamentável. Muito obrigado.  Contem conosco. 

 (Texto sem revisão final.) 

 

 


