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MOÇÃO Nº  052/2019 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna. 

  

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da nossa 

cidade faz um trabalho insubstituível e precisa de toda ajuda possível, pois ainda que 

hoje exista um repasse de verbas e doações de empresas e amigos, a APAE de 

Jaguariúna ainda precisa de muita ajuda. Para ter mais recursos, a APAE realiza 

eventos durante todo o ano para que a verba seja revertida à entidade. Esses recursos 

ajudam a manter diversos tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 

enfermagem, para desenvolvimento dos alunos e inserção deles no meio social e 

escolas regulares, entre outras benfeitorias daquela escola. 

Em todos os eventos e diariamente, a APAE conta com o apoio de 

muitos voluntários, que abraçaram a causa para que os objetivos sejam alcançados. 

Voluntários esses que ajudam não só nos eventos, mas diariamente a manter essa 

querida entidade. Que trabalham por amor a aquela escola e aos alunos. 

A presente Moção se torna justa e necessária para que se registre 

oficialmente nesta Casa de Leis e façamos o devido reconhecimento público desses 

voluntários que estão contribuindo muito para o crescimento da APAE de Jaguariúna e 

consequentemente para o crescimento de nosso município.  

Diante do exposto, apresento à Mesa, depois de dispensar às 

formas de praxe e ouvir o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor aos 

voluntários da APAE de Jaguariúna. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada a 

APAE para que repasse aos voluntários da entidade.  

Gabinete da  Ver. Cássia Murer Montagner, 3 de Junho de 2019. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 04 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 05 de junho de 2019. 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
 


