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MOÇÃO Nº 079 /2019 

 

 

À Câmara Municipal de Jaguariúna  

 

 

A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de 

Jaguariúna realizou no dia 28 de agosto – Dia Nacional do Voluntariado - um café da 

manhã especial em homenagem aos voluntários da Associação, ocasião em que 

também foi inaugurado o Jardim Sensorial e apresentada a Casa Terapêutica ao 

público presente.  

Segundo as Nações Unidas, “o voluntariado beneficia tanto a 

sociedade em geral como cada indivíduo através do reforço da solidariedade, da 

confiança e da reciprocidade entre os cidadãos, criando oportunidades de 

participação”. Neste sentido, cabe destacar o quão benéfica podem ser as ações dos 

voluntários atreladas à proposta do desenvolvimento das pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla. 

Cabe ressaltar que a concentração dos esforços de uma parcela do 

voluntariado tornou possível a concretização da instalação do Jardim Sensorial com 

dispositivos (plantas e pisos sensoriais) que devem auxiliar no reestabelecimento do 

corpo através da estimulação dos sentidos das pessoas com deficiência.  

Especialmente nessa segunda quinzena do mês de agosto, em que 

se comemorou a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla” 

(de 21 a 28) e que antecedeu o início do “Setembro Verde”, é importante destacar que 

a Câmara Municipal de Jaguariúna já aprovou os Projetos de Lei que instituem as 

mesmas datas no calendário municipal, reconhecendo a importância de propostas que 

promovam a reflexão pela sociedade do dever de igualdade para a inclusão das 

pessoas com deficiências. 

O intuito desta Moção é reconhecer a importância do trabalho 

voluntariado, em especial para o desenvolvimento das pessoas com deficiência 

intelectual e múltipla. Neste sentido, projetos que defendem o direito de inclusão e 

fortalecem as estruturas das famílias e da comunidade precisam ser apoiados, 

valorizados e parabenizados por esta Casa de Lei.  
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Isto posto, e por reconhecer a legitimidade de ações como esta, 

apresento à Mesa, observadas as formalidades legais de praxe, após ouvido o douto 

Plenário, Moção de Congratulações e Louvor à APAE de Jaguariúna pela 

realização do café da manhã especial em homenagem ao voluntariado, ocorrido 

no último dia 28 de agosto, na sede da Associação. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à 

APAE de Jaguariúna para o conhecimento de todos. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 30 de Agosto de 2019. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 03 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 04 de setembro de 2019 

 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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