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O Vereador, 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, apresenta MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÕES ao INSTITUTO PROMOCIONAL DOM
AFONSO MARIA FUSCO, pela celebração do seu Jubileu de Prata,
comemorado nos dias 17 e 18 de novembro de 2018.
Os dias 17 e 18 de novembro próximo
passado foram de festividades para a família “Instituto Promocional Dom Afonso
Maria Fusco”, que relembrou com alegria toda a história dessa entidade social
em nosso Município.
Nessa trajetória de 25 anos de fundação
do Instituto os dias não foram marcados apenas por vitórias e conquistas, mas
sim por lutas e superação, que certamente marcaram milhares de vidas, que
foram transformadas ao longo dos anos.
A sua fundação nos anos 70, que iniciou
de forma tímida, surgiu a partir de um sonho de um grupo pequeno de Irmãs
Batistinas, entre elas a querida Irmã Míriam, que entendeu que o trabalho de
evangelização deveria abranger outros setores da vida das pessoas que eram
atendidas. Assim, teve início aulas de marcenaria, crochê, bordado e formação de
agente pastoral de saúde, sendo que tudo isso acontecia dentro de containers em
uma área cedida pela Prefeitura, portanto, sem nenhum conforto, mas isso não foi
motivo para o desânimo.
Assim nasceu em 1986 a Escola de
Marcenaria São José, cujo projeto já conta com 32 anos. Mas, com a ampliação
do projeto e a necessidade de sua regularização documental, a então escola de
marcenaria passou a se chamar Instituto Promocional Dom Maria Fusco.
Embora todo o mês de novembro de
2018 seja um marco para aquela entidade, os dias 17 e 18 de novembro foram
escolhidos para comemorar efetivamente os 25 anos de sua fundação. No dia 17,
sábado, ocorreu a Festa Social, com várias apresentações feitas pelos alunos, de
acordo com as oficinas e, no domingo, dia 18, foi celebrada a Missa de ação de
Graças pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Gonçalves Knupp, na sede da entidade.
As festividades serviram para oferecer
momentos de alegria, gratidão e confraternização a todos os presentes e que
foram personagens daquela linda história, assim como para trazer à memória de
seus fundadores toda aquela trajetória de obstáculos a serem vencidos no
decorrer daqueles anos e a vitória oferecida por Deus a cada um deles, visto que
não se esmoreceram diante dos desafios.

Havia um sentimento de dever cumprido
por parte daqueles que se dedicaram à concretização daquele ideal. A Irmã
Miriam disse durante o evento que se sentia profundamente realizada. Segundo
ela, todos os esforços envidados para chegar àquela construção valeram a pena.
Saber que um grande número de crianças é atendido todos os anos é o melhor
presente que poderiam receber.
O Bispo Dom Luiz enalteceu o trabalho
das Irmãs e acrescentou que elas não esperam que os órgãos responsáveis por
propiciar tal assistência às crianças carentes assim o fizessem. Não esperam por
isso e entenderam que todos têm a sua parte a cumprir. A iniciativa daquelas
Irmãs há tantos anos atrás foi vista como a continuidade da obra de Cristo aqui na
terra, com atos de amor ao próximo e compromisso sincero com a causa de Deus.
O evento foi abrilhantado ainda pela
presença da vice provinciana da Congregação das Irmãs de São João Batista –
Irmãs Batistinas, Regina Maria Alves, que veio de Belo Horizonte – MG, para
prestigiar as colegas, oportunidade em teceu elogios ao brilhante trabalho que
acontece por aqui no Instituto Dom Afonso Maria Fusco.
Para a Diretora da instituição, Irmã
Angela Maria Jorge, foram momentos de muita emoção, principalmente durante
a missa. Ela relembrou as dificuldades vivenciadas no dia a dia e as bênçãos
recebidas também. Agradeceu o apoio que o Instituto tem recebido de parceiros
ao longo dos anos, cuja ajuda tem chegado aos momentos certos, como que
preparado para suprir cada necessidade verificada. São verdadeiras bênçãos de
Deus, como respostas as súplicas para solucionar cada situação de dificuldade
que se apresenta. Existe por parte da Direção um espírito de gratidão a todos que
têm ajudado na manutenção da entidade, demonstrando que acreditam na
seriedade do trabalho das Irmãs, investindo em sonhos e permitindo que milhares
de jovens tivessem a vida transformada e encaminhada para um futuro no
caminho do bem.
O Instituo Dom Afonso Maria Fusco
funciona há 25 anos em Aparecida do Taboado, mas a 32 anos vem ajudando a
construir uma comunidade cada vez melhor. O trabalho desenvolvido pela
entidade é referência em nosso Município e vem ganhando notoriedade a nível
nacional.
Atualmente cerca de 120 jovens , de
6 a 17 anos são atendidos através das oficinas de meio ambiente, informática,
leitura, circo, corpo e movimento, dança, pintura e música, além de estar
envolvida com o programa Jovem Aprendiz, onde muitos jovens são
preparados e encaminhados para obter o seu 1º emprego. O Instituto conta
com o apoio da Prefeitura Municipal, do Bando do Brasil – AABB
Comunidade e da Indústria de Brinquedos Pais & Filhos, além de doações da
comunidade aparecidense. O atendimento ocorre nos dias úteis da semana e as
crianças ainda recebem apoio escolar, acompanhamento psicológico e
refeições.

Este Vereador, consciente do
importante papel social desenvolvido pelo Instituto Dom Afonso Maria
Fusco, não poderia deixar de prestar esta singela, porém, sincera
homenagem a todos que contribuíram para que esse projeto se tornasse
realidade em nosso Município.
Que se dê ciência desta Moção à
Direção do Instituto Dom Afonso Maria Fusco, à Congregação das Irmãs
de São João Batista – Irmãs Batistinas, de forma a reiterar os nossos
cumprimentos pelo jubileu de prata da entidade em Aparecida do Taboado,
bem como a nossa gratidão pelos relevantes serviços prestados, em especial
com a classe de jovens mais carentes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 26 de novembro de 2018.
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