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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, 

na qual está inserido o trabalho voluntário. 

Considerando que, temos assistido, através dos meios de comunicação, em particular 

da Rede Globo de Televisão a campanha, “Amigos da Escola”, que se constitui de cidadãos de 

boa vontade, da comunidade escolar, ou, não, pais de alunos, moradores da região de localização 

da escola e outros que aderem à campanha e, que realizam trabalho voluntário,  em favor do 

corpo docente e discente de várias escolas pelo país. 

Considerando que, a Escola Municipal Profª Odila de Souza Oliveira, localizada no 

bairro de Roseira Velha, conta com o trabalho voluntário de um cidadão daquela comunidade, 

recebendo a titulo de reconhecimento, uma cesta básica.

Considerando que, o referido cidadão não possui vinculo empregatício, com o Poder 

Público Municipal, tratando-se de uma iniciativa e uma atividade, estritamente voluntária, cujo 

exemplo, pode e deve ser seguido por outros.

Considerando que, o referido cidadão além de desenvolver atividades voluntárias na 

Escola  Municipal  Profª  Odila  de  Souza  Oliveira,  realizando  serviços  diversos,  de  limpeza  e 

conservação das instalações, supervisão de alunos e outras atividades, por aproximadamente 05 

(cinco) anos, também colaborou voluntariamente com a FAMUR, Fanfarra Municipal de Roseira, 

por aproximadamente 01 (um) ano.   

Pelas  considerações  mencionadas,  apresento  ao  ILMO  SR  ANTONIO  BRITO, 

Moção de Parabenização,  pela  sua serenidade,  pelo seu exemplo,  pela  sua dedicação e,  pelo 

trabalho voluntário, que realiza em favor da Escola Municipal Profª Odila de Souza Oliveira, para 

sua satisfação pessoal, de familiares e amigos.

Que se dê conhecimento a ILMA SRA Diretora Municipal da Secretaria de Educação 

e Cultura do Município de Roseira e a ILMA SRA Diretora da Escola Municipal Profª Odila de 

Souza Oliveira   
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