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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

MOÇÃO DE APOIO Nº   003/2021 

 

  REQUEREMOS à Mesa, após as formalidades regimentais 

e ouvido o Plenário, aprovação de Moção de Apoio e Congratulação ao 

SESI e a todo Sistema “S”. 

                     Requeremos ainda, se aprovada a presente propositura, 

seja dada ciência ao homenageado. 

  

JUSTIFICATIVA 

            Trata-se de um reconhecimento a todas as ações já 

realizadas pelo Sistema “S” em nosso município. A atenção dispensada 

a nossa comunidade iniciou-se há anos, onde destacamos a construção 

da Unidade Escolar SESI Salomão Ésper Centro Educacional 255, a 

construção da Estação SESI de Cultura, as parcerias esportivas com PAF 

(Projeto Atleta do Futuro), e mais recentemente o apoio dado pelo 

Comitê de Desburocratização da FIESP à Comissão Simplifica, 

implantada em nossa cidade no ano de 2019. 

Todas as ações do Sistema “S” em nosso município podem ser 

acompanhadas pelo Jornal O Santarritense e a Rádio Santa Rita FM 

87,9, em parceria que visa divulgar as ações do SESI/SENAI em Santa 

Rita do Passa Quatro e toda a nossa região, através de entrevistas, 

informações sobre educação, esportes, ações sociais e dicas de 

entretenimento. 

O SESI/SENAI, além da excelência em educação, também está 

intimamente envolvido em ações sociais, como também em projetos 

que visam o desenvolvimento dos cidadãos através do esporte. 
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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

             Sala das Sessões Prof. José Gonso, 19 de abril de 2.021. 

 

Ver. Jomar Francisco 

 

 
Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 

Presidente 
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Vice-Presidente 
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