
 
 

Gabinete do Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa 

 

 

REQUERIMENTO Nº 090/2020 

 

O Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja consignada por esta Casa 

Legislativa MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a Associação Ágape Comunidade 

Terapêutica em Petrolina, pela passagem do seu 28º aniversário, comemorado no mês de maio. 

 

Justificativa: 

  

Fundada em Maio de 1992, a Associação Ágape - sociedade sem fins lucrativos – é um 

centro de tratamento e acolhimento que oferece assistência social e psicológica aos 

dependentes químicos da região.  

A função primordial da associação é restabelecer a saúde das pessoas portadoras de 

algum distúrbio psicológico, a exemplo dos usuários de substâncias psicotrópicas, 

reintegrando-os à sociedade, possibilitando sua autonomia econômica, reestruturação familiar, 

profissional e oferecendo-lhes melhor qualidade de vida. Para tanto, promove capacitações 

técnicas e desenvolve projetos terapêuticos individualizados, mediante atuação de equipe 

técnica multidisciplinar. Além do tratamento clínico, a comunidade oferece aos seus 

participantes o amparo psicológico, emocional e espiritual necessários ao reingresso à 

sociedade da forma saudável e equilibrada.   O trabalho realizado pelo centro Ágape em 

Petrolina é, sem dúvidas, de grande relevância social principalmente pela credibilidade que 

transmite e também pelos resultados já alcançados não apenas em Petrolina, mas em todo o 

Estado de Pernambuco.    

Assim, a moção de aplausos é um justo reconhecimento à Associação Ágape pelos 28 

anos de uma excelente contribuição social, visto que oferece não apenas um tratamento de 

reabilitação como também todas as condições necessárias à reestruturação do indivíduo em 

sua plenitude. 

Pelo exposto, é com imensa honra e alegria que parabenizo a Associação Ágape 

Comunidade Terapêutica em Petrolina pelo seu 28º aniversário, especialmente por representar 

um importante instrumento de integração social. 

Por fim, solicito que seja enviada aos representantes da referida instituição, extensiva a 

todos os seus funcionários, cópia da referida Moção, manifestando a satisfação que o Poder 

Legislativo apresenta em razão da existência dessa brilhante fundação em nossa cidade. 

 

Sala das Sessões, 02 de junho de 2020. 

 

Osinaldo Valdemar de Sousa 

Vereador 
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