Moção de Congratulações nº 0122/2017,
Apresentada em Sessão Ordinária de: 14 de Agosto de 2017,
Autoria:- Poder Legislativo Municipal.

CONSIDERANDO que no último domingo (dia 13) comemorou-se o “Dia dos Pais”
e que segundo informações essa data tão importante tem origem bem semelhante
ao Dia das Mães e em ambas as datas a idéia inicial foi praticamente a mesma:
criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos
deram a vida.
O primeiro a comemorar o Dia dos Pais foi um jovem chamado Elmesu, na
Babilônia, há mais de 4.000 anos. Ele teria insculpido em argila um cartão para
seu pai. Desejava-lhe sorte, saúde e longa vida.
No Brasil, os pais ganharam um dia especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do
Jornal O Globo do Rio de Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em
família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. Primeiro, foi instituído o dia
16 de agosto, dia de São Joaquim, patriarca da família. Mas, como o domingo era
mais propício para as reuniões de família, a data foi transferida para o segundo
domingo de agosto.
Um dia tão especial, o qual toda família se reúne para homenagear àquele que
nos deu a vida não poderia passar em branco. Para tanto, felicitamos todos os
pais, notadamente os pais regentenses que para nós são exemplos de honra e
seriedade para seus filhos e para toda sociedade regentense.
CONSIDERANDO FINALMENTE o dever deste Poder Legislativo em incentivar e
render-se diante destas ocorrências, prestando ainda que singela, mas, merecida
homenagem e, assim, reconhecendo-se todas as datas importantes inseridas no
calendário oficial brasileiro, notadamente aquelas que trazem em sua essência o
bem-estar de toda coletividade.
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REQUEIRO, nos termos do artigo 228, parágrafo 1º, inciso V, do Regimento
Interno, após ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja constada em ata a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a ser ofertada pela passagem do
“Dia dos Pais”, afim de que nossos munícipes se conscientizem da importância do
papel e da figura masculina no seio familiar.
REQUEIRO AINDA que da presente Moção seja dada ciência a todos os Pais
existentes ou em passagem na nossa querida Regente Feijó, asseverando-lhes as
sinceras saudações deste Egrégio Poder Legislativo Regentense.

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 14 de Agosto de 2017.

Vereador DOMINGOS COSTA NETO
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