
  
  
  

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 
  
Moção nº 010/2021 
  
  

                                   Considerando o importantíssimo trabalho desenvolvido entre Legislativo e 
Executivo, que em conjunto com a Diretoria de Educação Municipal trabalharam fortemente para que a 
cidade de Bálsamo conseguisse celebrar a assinatura do convênio entre Prefeitura Municipal e 
Detran/SP, em parceria com a Mafre e, assim, fornecer cursos para rede pública de ensino. 
  

                                   Considerando que o convênio firmado trata de oferecer aos diretores, vice-
diretores e professores da rede pública de ensino um curso denominado “Educação Viária é Vital”, 
incentivando ações entre os profissionais da educação que tornem a circulação mais segura e eficiente, 
promovendo a mobilidade segura, saudável e sustentável de toda comunidade escolar. 
  

                                   Considerando que a ideia do curso é promover condições de um 
deslocamento seguro, de maneira que as crianças comecem, desde cedo, a adquirir hábitos que 
contribuirão para a formação de cidadãos mais conscientes, seguros, informados e respeitosos em 
relação à segurança viária e à própria vida. 
  

                                   Considerando que este belíssimo e grandioso trabalho merece o 
reconhecimento desta Casa, pois uma conquista para Educação é ganho para toda a comunidade 
Balsamense. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS ao Prefeito 
Municipal, Exmo. Carlos Eduardo Carmona Lourenço - pelo empenho na assinatura do convênio; ao 
Presidente do Detran/SP, Exmo. Sr. Neto Mascellani e ao Exmo. ex-Prefeito Municipal de Bálsamo, José 
Soler Pântano - pela recepção na assinatura do Convênio e pelo importantíssimo trabalho que ambos 
vem desenvolvendo junto ao Detran/SP em prol da cidade de Bálsamo; à parceira Mafre por mais esse 
incentivo para a educação do trânsito; Ao Diretor da Educação Municipal, João Manoel Fonte - pela 
colaboração na aplicação do curso nas escolas; e ao Diretor de Imprensa do município de Bálsamo, Sr. 
Neto Correa - por acompanhar a comitiva Legislativa e registrar todo o evento.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 30 de Julho de 2021.  
  
VEREADORES: 
  
  
Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM         Ailton José Bereta - MDB  
  
  
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB           Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
  
  
José H. Magalhães Lourenço - MDB              Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
  
  
Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS        Simone J. M. da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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