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MOÇÃO N° 127/2017 

 

 

 

À Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

 

 

A APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Jaguariúna 

realizou na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017, o Evento “Comida de Boteco”. Toda a 

renda adquirida foi revertida à APAE para o tratamento de alunos que hoje está em torno 

de 100, além de ajudar em 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. 

Sabemos que é de suma importância que ocorram eventos como esse 

em nosso Município, uma vez que se trata de iniciativa aberta ao público, que visa criar 

uma rede de mobilização social para aquela Entidade e, consequentemente, para todos 

os alunos. 

O evento contou também com o apoio de muitos voluntários, que 

abraçaram a causa para que os objetivos fossem alcançados. 

Projetos como este não podem deixar de ser valorizados e 

parabenizados, por isto esta Casa de Leis manifesta, através desta Moção, desejos para 

que outros tantos possam acontecer com muito mais frequência e sucesso. 

Isto posto, e por reconhecer a legitimidade de ações como esta, que 

promovem a cidadania, 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 Evento “Comida de Boteco”, acontecido no dia 20 de 

outubro do corrente, naquela Entidade. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à 

APAE de Jaguariúna, para conhecimento de todos. 

Secretaria da Câmara Municipal, 24 de outubro de 2017  

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 14 de novembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, de 16 de novembro de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 
 


