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Considerando que é dever do Vereador enaltecer,  destacar e reconhecer

publicamente,  organizações e pessoas que contribuem sobremaneira com o bem estar da

População Roseirense, em particular de nossas crianças e adolescentes. 

Considerando que, durante o período de Festas Natalinas e de Passagem de

Ano, a Câmara Municipal de Roseira, encontra-se em recesso e, por conseqüência às sessões

ordinárias, ficam suspensas. 

Considerando  que,  o  Conselho  Tutelar  de  Roseira,  através  de  seus

Conselheiros,  com  o  apoio  de  pessoas  públicas  e  anônimas  de  boa  vontade,  envidam

esforços, para realização do natal das crianças roseirenses.

Considerando que, tenho testemunhado o sucesso da festa que anualmente

é realizada pelo  Conselho  Tutelar  de  Roseira,  resultado dos  esforços  dos  Conselheiros,

alcançando  um  grande  numero  de  crianças,  certamente algumas  das  quais,  tem  nesta

oportunidade,  seu  único  momento  de  vivenciar  o  espírito  natalino,  bem  como  seus

familiares, participando de sorteios, distribuição de brinquedos e guloseimas. 

Pelas considerações mencionadas, apresento Moção de Parabenização, ao

Conselho  Tutelar  de Roseira,  pela  realização de mais  uma Festa  Natalina  das Crianças

Roseirenses, que tem proporcionado momentos de congraçamento e alegria para inúmeras

crianças e seus familiares, movida pelo verdadeiro espírito de natal,  numa demonstração

concreta  de amor  e  respeito  ao  próximo,  de forma especial  pelas  nossas crianças,  para

satisfação de seus Membros. 

Que se dê conhecimento por escrito, ao M. Juiz de Direito de Roseira, ao

EXMO  SR  Promotor  de  Justiça  de  Roseira,  ao  ILMO  SR  Diretor  do  Jornal  “O

APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida,

para conhecimento público.   
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