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MOÇÃO Nº. 72/10

Considerando que é dever do Vereador enaltecer, destacar e reconhecer publicamente,
organizações e pessoas que servem de exemplo para toda a população e, que de alguma forma
colaboram para a formação de nossas crianças e jovens.
Considerando a importância da educação pelo exemplo, para a formação e a construção de
valores de nossa comunidade infanto-juvenil.
Considerando que embora segmentos da Sociedade acreditem que somente através da
repressão policial e do rigor penal será possível reverter o ritmo exacerbado da dependência
química, da violência e da criminalidade.
Considerando que, acredito que somente pela educação para a cidadania, informando e
orientando nossas crianças e jovens a respeito de vários assuntos, inerentes a existência humana,
entre as quais o flagelo das drogas, nos permitirá deslumbrar uma luz no fim do túnel, sem
desconsiderar a importância da repressão.
Considerando que ao longo da minha vida profissional e comunitária em Roseira, tenho
participado e testemunhado a presença e a colaboração de profissionais da área da Segurança
Pública, Polícia Civil e Polícia Militar, oficialmente, e/ou, voluntariamente, participando de projetos
educativos de cidadania, ministrando palestras educativas, informando, orientando e alertando
nossas crianças e nossos jovens, a respeito de diversos assuntos, entre os quais, as drogas.
Considerando que muitas crianças e jovens só tomam conhecimento dos riscos oferecidos
pelas drogas, através desses projetos educativos, alguns organizados oficialmente, como o
PROERD e, outros voluntariamente.
Considerando que, embora culturalmente a Sociedade só condene e atribua dano à saúde
física, mental, moral, espiritual e social, as drogas classificadas como ilícitas, se esquecendo de que
muitas vezes a porta de entrada para a dependência química se dá pelas drogas lícitas, cigarros,
bebidas alcoólicas e outros, que são consumidas livremente e, motivadora de várias tragédias
humanas.
Pelas considerações mencionadas, apresento com satisfação, Moção de Parabenização, aos
ILMOS SRES Investigador de Policia, Leonel José Pinto e ao ILMO SR Tenente da Reserva da
Polícia Militar, Orlando Benedito de Lima, popularmente conhecido por “Tenente Orlando” por
gratidão e reconhecimento a solicitude e deferência, que dispensam aos convites apresentados por
setores da Comunidade de Roseira, para participar de projetos educativos, realizando palestras
contra o uso indevido de drogas, em varias oportunidades, de forma incisiva, marcante,
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descontraída e envolvente em favor de nossas crianças e jovens.
Que se dê conhecimento por escrito ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, MD
Marcos de Oliveira Galvão, a ILMA SRA Diretora Municipal de Educação e Cultura de Roseira,
aos ILMOS SRES Diretores de Escolas Municipais e Estaduais de Roseira, ao ILMO SR Diretor do
Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor de Jornalismo da Rádio Aparecida e ao ILMO SR
Diretor do Jornal “Tranca e Gamela”, para conhecimento público.

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Outubro de 2010.
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