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MOÇÃO Nº 10/09
Considerando que nunca podemos esquecer daquela pessoa iluminada que nos deu a luz a
essa nossa vida, que por sua vez tem que ser vivida da melhor maneira possível.
Considerando que as mulheres cada vez mais vem se destacando em todos os setores de
nossa sociedade e temos que reconhecer esse progresso e conquista das mulheres.
E considerando que nossas Mães significam: Não há palavra mais bela, mais suave e plena
de conteúdo, que sejamos capazes de pronunciar. Mãe significa conforto na aflição, a luz da
esperança, a força na derrota e na vitória. A VOCÊ MÃE! Você é bela, sensível e verdadeira.
Presente nos momentos mais angustiantes e sofridos; Mulher que sabe amar, se dar de verdade;
Sente e enaltece em seus filhos, suas virtudes; Rainha, pois a vida lhe presenteou com a coroa da
sensibilidade e do amor. Escolhida por Deus a viver nove meses de paciência, inquietude e relação
de cumplicidade. Por tê-la como minha mãe e, que sobre tudo espero ser capaz de traduzir em
atitudes tudo que receber. Pois é a única e verdadeira dona do mundo.Obrigada por ser a segurança
e o porto seguro onde posso chegar sempre que necessito. Felicidades nesse dia tão especial. Feliz
dia das Mães!
E, pelos considerandos, apresento Moção de Parabenização ao DIA DAS MÃES, dia
10/05/2009, a todas as mães do Brasil todo e em especial a todas as mães residentes em nossa
querida Roseira. Como sempre devemos agradecer a Deus, Senhor muito obrigado por ter minha
mãe viva e com saúde e ser essa pessoa que ela é, e que Deus nos abençoe e Feliz Dia das Mães.
Que desta se dê conhecimento à senhora Jaqueline Conceição Giovanelli Galvão, 1ª dama do
município, representando as mães de nossa cidade.
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