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Miraselva, 24 de maio de 2022.
Prezado Senhor:
Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Luiz Carlos Maetiasi,
em sessão ordinária realizada no dia 23 de maio, vimos por meio deste parabenizar e agradecer a Vossa
Senhoria pela doação de verduras à Escola Municipal Monteiro Lobato e ao Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Reino Pequenino.
Externamos gratulações por esse primoroso gesto, visto que os contemplados são crianças, as quais
carregarão este exemplo em toda a vida, uma experiência de suma importância no processo de
amadurecimento pessoal e de formação estudantil.
Aliás, enaltecemos a iniciativa de Vossa Senhoria em proporcionar aos alunos um aprendizado no
âmbito prático, ensinando-lhes todo o processo de plantio de uma hortaliça. Acentua-se que a participação
em tarefas fora das salas de aula engrandece a grade extracurricular dos estudantes.
Conforme avaliação da pedagoga Jordana Mendonça, além de a referida atividade ser útil do ponto
de vista pedagógico e para a questão de pertencimento dos alunos na escola, também estimula a alimentação
saudável e conhecimento de certas plantas que eles não têm hábito de consumir. Outrossim, fomenta a
educação ambiental e a importância do esforço pessoal, bem como de aspectos relacionados à integração e à
organização da sociedade.
Substancial mencionar nosso apreço pela sua prestatividade em se colocar à disposição do Poder
Público, a fim de atuar como um colaborador, doar seu tempo e trabalho em prol de Miraselva. Reforçamos,
por fim, que os nobres pares desta Casa de Leis externam reconhecimento pela ação de Vossa Senhoria e
esperançam que esta atuação sirva de inspiração para futuros voluntários, causando um efeito territorialmente
proporcional ao que ocorrera na Estonia, em que milhares de pessoas se uniram para fazer a limpeza de todo
o país, data que marcou o início do Dia Mundial da Limpeza, há 12 anos.
Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos de estima e de consideração.
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