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MOÇÃO Nº. 32/10  

 

Considerando que é dever do Vereador reconhecer, destacar e enaltecer publicamente 

instituições e pessoas que contribuem para o bem estar e o desenvolvimento da Sociedade, em 

particular da Sociedade Roseirense. 

Considerando que lamentavelmente nem sempre os aspectos positivos e as qualidades 

pessoais, profissionais e institucionais são proporcionalmente objetos de reconhecimento público, 

quanto as que merecem críticas e o repúdio da sociedade. 

Considerando que algumas pessoas no exercício de suas atividades funcionais, se 

destacam por atitudes positivas e/ou negativas. 

Considerando que o Prof. Wladmir Roberto Garcia de Paula Santos, quando Secretário 

Municipal de Educação e Cultura de Roseira, com o apoio do EXMO SR Prefeito Municipal de 

Roseira, Marcos de Oliveira Galvão e da assessoria técnica, se destacou positivamente, por articular 

e viabilizar o sonho de muitas localidades da região, instituindo a Faculdade Municipal de Roseira, 

com valores subsidiados, e/ou, populares, facilitando o acesso da população ao ensino superior em 

Roseira.  

Considerando que breve deveremos ter a formatura das primeiras turmas dos cursos 

oferecidos pela Faculdade, Pedagogia, Letras, Administração de Empresas, Contabilidade e 

Serviços Sociais. 

Considerando que a instituição da Faculdade em Roseira, Anhanguera – UNIDERP, Pólo 

Roseira, tem atendido não apenas a segmentos da População Roseirense, mas de toda a região, 

Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, entre outras localidades.  

Considerando que a instalação da Faculdade Anhanguera – UNIDERP em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Roseira trouxe desenvolvimento econômico e intelectual, criando um novo 

segmento social na cidade, de universitários, como uma movimentação dinâmica e saudável no 

centro da cidade.   

Pelas considerações mencionadas, apresento Moção de Parabenização ao Prof. Wladmir 

Roberto Garcia de Paula Santos, por ter quando Secretário Municipal de Educação e Cultura de 

Roseira, articulado e viabilizado a instalação da Faculdade Municipal em Roseira, facilitando o 

acesso ao ensino superior da População Roseirense e da Região, oferecendo diversos cursos, 

concretizando o sonho de muitos e a realização de poucos, ousados e obstinados.  
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Que se dê conhecimento por escrito ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, Marcos 

de Oliveira Galvão, a Comunidade Acadêmica do Pólo de Roseira, na pessoa do seu Gestor, a 

Direção da Faculdade Anhanguera - Uniderp, ao Projeto Girassol, ao Conselho Comunitário dos 

Direitos Civis de Roseira, CONDIC, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 

Sant’Ana e, por e-mail, aos Jornais “O APARECIDA” e “TRANCA e GAMELA”, de circulação 

em Roseira e Região.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Junho de 2010. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues  

             Líder do PMDB - Autor da Moção 
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