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MOÇÃO nº359/2019. 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE 

SOBERANO PLENÁRIO 

 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos Regimentais, a emissão de MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS ao IMESB (instituto Municipal de Ensino Superior de 

Bebedouro), na pessoa da Coordenadora Prof.ª Dra. Maria Cristina Pinheiro Machado 

Sanches, extensivo a todos os professores e alunos, pela realização da IV Semana 

Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, que se realizou no período de 30 de 

setembro a 05 de outubro de 2019 nas dependências do Instituto. 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O IMESB-VC foi criado em 1983, como Entidade Autárquica Municipal com personalidade 

jurídica própria de direito público, dispondo de autonomia financeira e administrativa, 

dentro dos limites traçados pela Lei Municipal Nº 1612, publicada em 27/10/1983, 

regulamentada pelo Decreto nº 1955 de 25 de julho de 1987.  

 

O IMESB-VC ao longo de sua história se consolidou como um grande celeiro de pessoas 

que trilharam o caminho do sucesso. 

 

O IMESB (Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro – “Victório Cardassi”) 

realizou, de 30 de setembro a 05 de outubro, a IV Semana Acadêmica de Arquitetura e 

Urbanismo. O objetivo do evento teve a finalidade de envolver e aprimorar os 

conhecimentos dos discentes em diferentes áreas relacionadas à profissão. 

 

O público alvo foram estudantes, professores, profissionais de Arquitetura e Urbanismo, 

engenheiros, design e áreas afins, bem como a comunidade local, para discutir temas 

como construção de espaços de qualidade, projetos inovadores para o melhor 

aproveitamento dos espaços urbanos, estímulo ao senso crítico e à reflexão para a 

criação de projetos de interesse social,  acessibilidade, paisagem urbana, carreira do 

arquiteto e urbanista, projeto executivo para o gerenciamento de obras, além de 
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exposições de maquetes, oficinas como a construção de forno de pizza e o evento Jane´s 

Walk que é uma rede internacional de planejadores de cidade. 

 

Destacou-se, ainda, no evento a criatividade do corpo discente que montou as atividades 

da semana da arquitetura no anfiteatro, Pocket Park IMESB e canteiro de obras, nas 

dependências da instituição, exceção a atividade intitulada Jane´s Walk – caminhando 

pelo patrimônio histórico de Bebedouro. 

 

A palestra dos arquitetos Dra. LUCIANA SCHENK e LEANDRO RODOLFO SCHENK, no dia 

30/09 abriu o evento. No segundo dia o presidente e vice-presidente do Conselho 

Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência de Bebedouro (CMAPD) MAURO 

ANTÔNIO DA SILVA FILHO e ONIVALDO CUNHA JUNIOR. No dia 02/10 a arquiteta Ms. 

CAMILA DAISY DE SOUZA RORATO e o arquiteto e urbanista MAICON ROSSI, em seguida 

houve mesa redonda com os engenheiros civis PAULO CANEVAROLLI, WILLIAN FRATICELLI 

e o arquiteto LUIS FERNANDO VERRONI, com a participação dos professores DANUSA 

TEODORO SAMPAIO e GEOVANA GELONI PARRA. No dia 04/10 os professores CLOVIS 

ANTONIO BENEDINI LIMA e Dr. ARY RODRIGUES ALVES NETTO. 

No sábado, dia 05/10, realizou-se o evento Jane´s Walk, caminhando pelo patrimônio 

histórico de Bebedouro, com a presença do historiador e representante do SISEM/SP 

(Sistema Estadual de Museu de São Paulo) Rogério Carlos Fábio.  

 

Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, REQUEIRO que fique constado 

na ata desta Sessão Legislativa, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS, a IMESB 

(instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro), na pessoa da Coordenadora 

Prof.ª Dra. Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches e da Diretora do IMESB Ms. 

DAMARIS CUNHA DE GODOY, extensivo a todos os professores e alunos, pela 

realização da IV Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, que se realizou no 

período de 30 de setembro a 05 de outubro de 2019 nas dependências do Instituto. 

Dê-se ciência a imprensa falada e escrita de Bebedouro, bem como envie cópia ao  

Bebedouro, 07 de outubro de 2019. 

 

 

PAULO HENRIQUE IGNÁCIO PEREIRA 
“PAULO BOLA” 

Vereador – Líder do MDB 


