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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, na qual
está inserida as instituições de ensino superior à distância.
Considerando que, no próximo dia 11 de Agosto de 2011, haverá a formatura de
mais uma turma da Faculdade UNIDERP – Anhanguera, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Roseira, através do Projeto Girassol , a primeira do Curso de Pedagogia e Gestão.
Considerando que, a instalação e o funcionamento de uma Faculdade em Roseira,
oferecendo vários cursos, têm permitido a inúmeros jovens e adultos de todas as faixas etárias,
de Roseira e da Região, realizarem o sonho de alcançar a formação superior, se qualificando para
o mercado de trabalho.
Considerando que, inicialmente a turma de formandos, composta de 02 (duas)
classes, foi reorganizada em uma classe, de forma a racionalizar os recursos humanos e o espaço
físico.
Considerando que, a implantação e o funcionamento de cursos superiores, tem
sido um desejo de várias administrações de cidades da região e, que foi viabilizado pela atual
Administração Municipal de Roseira.
Considerando, as dificuldades orçamentárias do Município de Roseira e as
vantagens oferecidas por outros municípios de condições fiscais e tributárias privilegiada, além
dos incentivos fiscais, para a instalação de indústrias, a qualificação de nossos jovens e adultos,
se constituiu numa opção viável, possibilitando o ingresso no mercado de trabalho da região e
fora da região, em condições de igualdade.
Apresento com satisfação, Moção de Congratulações aos Formandos do Curso de
Pedagogia e Gestão do Pólo de Apoio Presencial Profª Maria Apparecida Ronconi Fazzeri, do
EAD da Faculdade Uniderp Anhanguera, nas pessoas das Professoras Margareth Cristina
Mendes, homenageada especial, que iniciou o curso, com uma das turmas, Regina Célia Vilela
de Sousa, paraninfa, que concluiu o curso, com as turmas reunidas e do Gestor Alexandre
Afonso Pereira, patrono da turma, para alegria e satisfação dos homenageados, formandos,
familiares e amigos.

