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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, 

particularmente, em favor da cultura e do conhecimento pela leitura espontânea e orientada. 

Considerando que, tenho testemunhado, por meio de manifestações populares, e, da 

própria observação pessoal, a dedicação, o carinho e o respeito da Funcionária Pública da 

Biblioteca Municipal de Roseira, pela sua atividade e pelo seu espaço de trabalho, que reflete na 

apresentação daquele serviço público cultural e nas opções de leitura para a População 

Roseirense.  

Considerando que, no dia 12 de Março de cada ano, comemoramos o Dia do 

Bibliotecário, profissional público, ou não, responsável pelas bibliotecas públicas, ou não. 

Considerando que, a dedicação, o compromisso funcional, aliados a boa vontade da 

funcionária da biblioteca municipal, com o apoio de outros setores da Administração Municipal, 

proporcionaram a viabilização de recebimento de obras literárias dos Governos Federal e 

Estadual.  

Considerando que com o recebimento do acervo cultural de uma biblioteca itinerante, 

e/ou, móvel, está sendo divulgada e estimulada a leitura das crianças das creches da rede 

municipal de ensino.  

Considerando que através de contatos da funcionária da biblioteca municipal com autores 

de publicações, foi viabilizado o recebimento de obras de Paulo Coelho, Augusto Cury, Talita 

Rebouças, Zibia Gaspareto e outros. 

Considerando que, por iniciativa da funcionária pública municipal, responsável pela 

Biblioteca Municipal de Roseira, foi instituído um marcador de livro personalizado, bem como 

criado um mural de avisos de interesse público, exposto na parte externa da biblioteca municipal, 

de fácil acesso, onde se verifica mensagem contra o mosquito da dengue, oportunidades de 

emprego, cursos profissionalizantes oferecidos pelo Banco do Povo e outros assuntos de interesse 

público, numa clara demonstração de dedicação, inclusive, a sua preocupação social com a 

cidadania, fazendo da biblioteca municipal, não apenas um espaço público dedicado a leitura, a 

pesquisa e a cultura, como também um espaço, voltado para a cidadania. 

Pelas considerações mencionadas, apresento a ILMA SRA Ana Claudia Giovanelli 

Fazzeri, DMA Funcionária Pública Municipal, bibliotecária, responsável pela Biblioteca 
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Municipal de Roseira, desde  09 de Agosto 1993, Moção de Parabenização, para sua satisfação 

pessoal, de familiares e amigos, como reconhecimento público, da sua dedicação, do seu respeito, 

do seu espírito público, buscando enriquecer o acervo de livros de nossa biblioteca por meio de 

projetos de incentivo a leitura oferecidos, e/ou, disponibilizados, pelos Governos, Federal e 

Estadual, e, de Autores de Obras consagradas, como também promovendo a cidadania e a 

inserção da comunidade infantil no mundo da leitura, através da biblioteca itinerante, ou, móvel. 

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 das Escolas Municipais 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.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Março de 2011. 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

Líder do PMDB - Autor da Moção 

 

 

Vereador José Roberto da Palma 

 

 

       Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

 

Vereador Claudinei Ramos 

 

 

             Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães  

 


