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Presidentelá, Zequinha de Abreu cá, o músico
“Tico-tico
que encantou além das terras do jequitibá”

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO nº 010/2017

REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 249 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO em
comemoração aos 90 anos da chegada das Irmãs Filhas de São José
em nosso município.
Requeiro ainda, se aprovada a matéria, seja encaminhada
cópia da presente Moção às homenageadas.

Justificativa
O Instituto das Filhas de São José originou-se em 1850, na
Itália, pela solicitude pastoral do sacerdote veneziano, Padre Luís
Caburlotto (1817-1897) que, em tempos difíceis, reconheceu nas
crianças, primeiras vítimas da miséria material e moral na Itália
daquela época, um apelo preciso de Deus para socorrê-las, mediante
uma instituição educativa.
Para iniciar a obra educativa, valeu-se da colaboração de
Maria Vendramin (Madre Maria Josefa) e de outras jovens, que
descobriram nesse serviço o caminho para realizar a própria vocação
de consagração a Deus. A semente lançada no coração de Veneza
germinou e frutificou em vários países.
Hoje, existem cerca de 200 Irmãs Filhas de São José do
Caburlotto, em diversas comunidades situadas na Itália, no Brasil, nas
Filipinas e no Quênia.
Nos quatro países onde estão presentes, as Irmãs,
juntamente com os leigos que atuam nas diversas Unidades ligadas ao
Instituto das Filhas de São José, iluminadas pelo seu carisma,
assumem a tarefa de educar nas Unidades Escolares e de Assistência

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

Social, atendendo a milhares de crianças, adolescentes e jovens, bem
como suas famílias, em sintonia com o estilo educativo próprio do
Instituto.
Sala das Sessões Prof. José Gonso, 10 de outubro de 2017.
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