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MOÇÃO Nº 016/10
Considerando que o papel dos vereadores também é reconhecer tudo o que acontece de bom
dentro de nosso município.
Considerando que no último dia 30/03/2010 às 18hs na Escola Municipal Odila de Souza
Oliveira houve um evento da entrega de prêmios pela Fundação Mapfre.
Considerando que a escola participou junto com outras escolas do município, dos estados e
do país e que ficou em 1º lugar tanto entre as escolas do município bem a nível nacional.
Considerando que é através desse tipo de parceria junto com a Fundação Mapfre o projeto
vencedor denominado “Dirigindo nossa vida” que se trata de um projeto para as crianças com
relação à educação de transito, pedestres, carros, motos enfim tudo é ligado à circulação de pessoas
e veículos motorizados ou não motorizados.
Considerando que é de muito orgulho para nós roseirenses ver nosso município crescendo e
dando exemplo a outras tantas escolas que participaram também desse projeto.
E, por tantos considerandos, apresento Moção de Parabenização à escola Odila de Souza
Oliveira através de sua Ilma. Diretora Wanda de Araújo Alckmin Galvão e a todos os funcionários e
funcionários, coordenadoras, professoras pela conquista brilhante dessa escola na participação
nacional do Projeto “Dirigindo nossa vida” no qual a Escola Odila ficou classificada dentro do
município e 1ª colocada também em nível nacional. Atitudes assim sempre nos levam a refletir e
acreditar que podemos ter um futuro melhor do que nosso presente e do que nosso passado.
Que se dê ciência e encaminhe uma cópia dessa moção a Ilma. Secretária de Educação
Neusa Bedaque, da Ilma. Sra. Wanda de Araújo Alckmin Galvão e ao Jornalista Arthur Marques do
Jornal “O Aparecida”.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2010.
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