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

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

Roseirense, em particular, em favor de instituições filantrópicas.

                         Considerando que, alguns fatos adormecidos no passado, tem sido objeto de

Moção de Parabenização, por esta Egrégia Casa de Leis e, que por algum motivo na ocasião

dos fatos,  deixaram de merecer  e receber este reconhecimento público,  porém é sempre

tempo, de resgatarmos estes momentos e reconhecê-los publicamente.

                         Considerando que, as instituições filantrópicas em tese, nascem da vontade e

do sonho de alguns idealistas comprometidos com a causa e o bem estar do semelhante.

                         Considerando que estes projetos filantrópicos, e/ou, sociais, muitas vezes

têm continuidade através de outras pessoas de boa vontade, que vão sucedendo umas a

outras, e, da mesma forma, comprometidas com o bem estar do semelhante, geralmente em

caráter voluntário.

                         Considerando que, ao longo da existência dessas instituições filantrópicas,

algumas sonham e buscam concretizar o sonho da sede própria.

                         Considerando que, entre estas instituições filantrópicas, resultado da luta de

alguns, está a APAE de Roseira, da qual todos nós nos orgulhamos pelo trabalho sério que

tem realizado em favor de nossos semelhantes com necessidades especiais.

                          Considerando que, para que fosse possível viabilizar o sonho da sede

própria, se fez necessário disponibilizar uma área adequada.

                          Considerando que, hoje a sede da APAE de Roseira, é uma realidade e, que

vem através  do trabalho  voluntário  e da dedicação dos  seus  Diretores  e  colaboradores,

voluntários e profissionais, buscando concretizar outros sonhos.    

                         Pelas considerações mencionadas, apresento ao ILMO SR Fernando Barros

Costa, Moção de Parabenização, para sua satisfação pessoal, de familiares e amigos, como

reconhecimento público, por ter viabilizado a doação de uma área, devidamente escriturada,

para  construção  da  sede  própria  da  APAE  de  Roseira, proporcionando  aos  nossos

semelhantes com necessidades especiais, segurança e tranqüilidade, além de ter viabilizado a

doação de uma área na Estrada Vale do Sol, no Residencial Chácara São Pedro, em favor da

Vila Vicentina.
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                         Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO SR Prefeito Municipal de

Roseira, MD Marcos de Oliveira Galvão, ao ILMO SR Diretor da APAE de Roseira, MD

Valdemar Pereira Ilibio, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR

Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de Fevereiro de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues

              Líder do PMDB - Autor da Moção
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