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CÂMARA

Os Vereadores que esta subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V
e § 2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário,
apresentam MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Senhora CLAUDETE
ALVES DE SOUZA, Coordenadora Municipal de Trânsito em Aparecida
do Taboado, pelas ações desenvolvidas no período denominado de
“MAIO AMARELO”.
Mais uma vez a servidora Claudete Alves de
Souza recebe homenagem nesta Casa de Leis, em razão do brilhante trabalho
que desenvolve frente à função que ocupa, mormente pelas ações levadas a
efeito durante o Maio Amarelo.
O movimento Maio Amarelo foi criado em
11 de maio de 2011. Isso aconteceu quando a ONU decretou a Década de
Ação para segurança no trânsito. Tal ato levou os demais países a dedicarem o
quinto mês do ano às ações de conscientização e balanço sobre a segurança no
trânsito.
A campanha educativa Maio Amarelo, que
está em sua quinta edição no País, vem revelando talentos e personalidades
preocupadas com a concretização de um grande sonho em suas cidades, que é
tornar o trânsito mais seguro e humano. Neste ano o movimento trouxe como
tema: NÓS SOMOS O TRÂNSITO.
Assim como nos anos anteriores a nossa
coordenadora municipal de trânsito não mediu esforços para que essa
campanha educativa envolvesse a comunidade de um modo geral, de maneira
que o resultado final fosse objeto de reconhecimento a nível nacional.
Contando com o apoio especial da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, Escolas Municipais, Estaduais e
Privada, servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, servidores
do Demutran, entre outros Claudete realizou no mês de maio atividades
voltadas para a segurança no trânsito, deixando toda cidade com a cor amarelo
em destaque.
Utilizando-se algumas doações, do apoio dos
servidores da Secretaria Municipal de Educação e da gentileza de parceiros e
simpatizantes, Claudete executou diversas ações com o objetivo de chamar a
atenção das pessoas para a necessidade de um trânsito mais seguro,

acrescentando que a maior parte dos recursos empregados foi de seu próprio
bolso.
Sempre com ideias inovadoras, neste ano
uma de suas atividades chamou muito a atenção. Atendendo o seu pedido, um
empresário de nossa cidade, conhecido como Nando Funileiro, colaborou para
que fossem colocados em pontos estratégicos da cidade, veículos que se
envolveram em graves acidentes, geralmente por negligência humana, com
uma faixa nas proximidades com os seguintes dizeres: Não espere perder um
amigo para mudar a sua atitude no trânsito.
Essa iniciativa chamou muito a atenção das
pessoas que passavam nas proximidades destes veículos, oportunidade em que
questionavam a razão dos mesmos estar naqueles locais e assim ficavam
cientes que se tratava de uma campanha de conscientização para a segurança
no trânsito e o incentivo à mudança de comportamento de todos.
O trabalho da coordenadora de trânsito
Claudete não ganhou repercussão somente em nossa cidade e Estado. No dia
28 de junho de 2018 ela foi destaque por Mato Grosso do Sul na cerimônia de
encerramento do Maio Amarelo 2018, que ocorreu no auditório do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em Brasília,
momento em que a cidade de Aparecida do Taboado pode mostrar as ações
voltadas a um trânsito mais seguro. Ao fazer uso da palavra Claudete se
emocionou e contou que sua motivação em trabalhar por um trânsito mais
seguro surgiu após perder um irmão em um acidente de trânsito. Ao fazer o
seu emocionado relato e mostrar o seu exemplo ela provocou lágrimas no
público presente. No final ela recebeu uma condecoração das mãos do
Presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio
Ramalho.
É imperativo mencionar que dos 79
municípios de Mato Grosso do Sul, 55 foram credenciados e somente 5
municípios enviaram fotos das atividades desenvolvidas e Aparecida do
Taboado foi destaque graças ao empenho da nossa homenageada.
No dia 5 de julho próximo passado Claudete
foi convidada pela diretoria da Assomasul para que se dirigisse até a Capital
do Estado para proferir palestra sobre o Maio Amarelo. Em virtude dos jogos
da Copa do Mundo, a palestra foi adiada ficando para o próximo mês de
setembro a sua realização.
Estes Vereadores em reconhecimento às
incessantes e incansáveis ações de Claudete durante o mês de Maio não
poderiam deixar de prestar esta singela homenagem por toda a sua dedicação
em promover um trânsito mais seguro.
Que se dê ciência desta Moção à
homenageada, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, à Secretária
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e ao Diretor Executivo e
Operacional do Demutran, extensiva aos demais colaboradores, de maneira a

reiterar os nossos cumprimentos e a nossa gratidão pelo brilhante trabalho
realizado, que culminou com o seu destaque durante o Maio Amarelo 2018.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 16 de julho de 2018.
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