
 
Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

MOÇÃO Nº 004/2014 

 

 

“Moção de Parabenização e Agradecimento para a APAE de Roseira pelo seu 25º 

aniversário celebrado no dia 26 de fevereiro do corrente ano. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Roseira, localizada na 

Avenida São Pedro, nº 100, Bairro Pedro Leme, comemorou seu 25º aniversário no último 

dia 26 de fevereiro. 

 A APAE de Roseira foi fundada no dia 26 de fevereiro de 1989 por iniciativa do 

professor João Luiz dos Santos Filho, para atender às necessidades das pessoas portadoras de 

deficiências de nosso município que buscavam atendimento nas cidades vizinhas. Portanto, a 

gênese da instituição está diretamente ligada às demandas do município, ou seja, às 

necessidades reais das famílias de pessoas portadoras de deficiência e, ao mesmo tempo, ao 

espírito humanista de seus fundadores e seguidores. 

 Vocacionada a construir, desde o princípio, um belo trabalho de inclusão, a APAE de 

Roseira possui, atualmente, uma capacidade de atendimento de 45 pessoas com deficiência. 

A Escola atende alunos classificados em Deficiência Mental (DM), Deficiência Mental 

Múltipla (DMU) e Deficiência Intelectual (DI), conforme atestam seus documentos. 

 Procurando realizar um amplo trabalho de inclusão e efetiva formação humana, a 

APAE de Roseira oferece atendimento nos setores de: Escola de Educação Especial; 

Assistência Social; Artes; Música; Psicologia; Fonoaudiologia e Laboratório de Informática. 

 Atendendo em prédio próprio, a instituição desenvolve belíssimos projetos nas áreas 

supracitadas. Para o ano de 2014, além dos projetos básicos, a APAE, através da direção, da 

coordenação, de seu grupo de professores e colaboradores, tem como meta desenvolver 

trabalhos significativos para o seu grupo de alunos, como por exemplo:  

a) Projeto Artesanato;  

b) Projeto Banda da APAE; 
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c) Projeto Grupo de Mães: Cuidando de quem cuida; 

d) Projeto Poesia na Escola; 

e) Projeto Educação Especial: Educação Física; 

f) Projeto Informática.  

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que são marcas registradas do trabalho 

pedagógico realizado pela equipe educadora da APAE de Roseira: a defesa do universalismo 

que tem como ponto central a dignidade humana, o direito à educação e a valorização das 

diferenças, ou seja, a promoção do princípio da unidade na diversidade. 

A dedicação, o cuidado, o engajamento e o profissionalismo da presidência, da 

diretoria e de toda a equipe de trabalho, são elementos que evidenciam o nobre compromisso 

da instituição que, sem dúvida, traz a marca de muitas lutas e conquistas ao longo destes 25 

anos. 

 Pela atuação e trabalho prestados ao município, entendo ser justa e merecida à 

homenagem para a APAE de Roseira pelos 25 anos de existência. Ante o exposto, ouvido o 

plenário e atendidas às formalidades regimentais, apresento Moção de Parabenização e 

Agradecimento à referida instituição. 

 Que desta se dê conhecimento a Ilustríssima Senhora Mariza Inete Ilíbio, presidente 

da APAE de Roseira, aos ex-presidentes da instituição e ao Ilustríssimo Senhor Dr. Marco 

Aurélio Ubiali, presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES - 

SP). 

  

              Plenário vereador João Caltabiano, 10 de março de 2014.  

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Moção 

 

   
 

 

 

 


