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Considerando que sabemos que na alvorada de cada dia de vida, no aniversário de cada
criança, há sempre um alegre pensamento que traz lembranças de cuidados, afeições e também
ansiedades e dores. Tudo isso unido forma um poema de amor. Cada ser humano carrega consigo
o sinal desse amor e lembra-se da ternura maternal, tão impossível de ser removida do coração.
Considerando que através dos anos, mesmo quando nossos cabelos já estão brancos,
ainda permanecem as distantes memórias e o forte desejo de ver mais uma vez essa mulher que
tem o amoroso nome de mãe. Seu nome é uma fonte de leves pensamentos, de generosidade, de
serenidade e de amor.
Considerando que sempre falamos de forma diferente da nossa mãe e enfatizamos seus
méritos de grande guia. Quando ela se vai um manto de tristeza cobre nosso coração. Há uma
lenda que conta que como Deus não podia estar fisicamente presente entre as pessoas, ele criou
as mães para ocupar seu lugar.
Considerando que se olharmos para a natureza, vemos tanta beleza: as pessoas, as
árvores, as estrelas, os pássaros... Mas o sol não brilha sobre nada mais bonito do que as mães!
Mães, obrigado por preencher este mundo com amor tão verdadeiro!
E, por tantos considerandos, apresento Moção de Congratulações e Parabenização pela
data de ontem dia 08 de maio, a mais sincera admiração, o mais grato amor e o mais profundo
respeito só AS MÃES podem receber, porque elas são, dentre todas as mulheres, "AS MAIS
FORTES E AS MAIS BELAS!"
Que desta se dê conhecimento e envie uma cópia, a nossa estimada Maria Juventina
Carmo Ferreira (Dona Juventina da Roseira Velha) representando todas as mamães de nossa
cidade ao Jornalista Arthur Marques do Jornal “O Aparecida” e ao jornalista Cabral do Jornal
“Comunicação Regional”.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2011.
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