CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
Estado de São Paulo

MOÇÃO Nº 082/09
De Aplausos ao Dr. Gilberto Pompermayer, pelo
lançamento do livro “A Arte Esquecida de ser
Diferente”, pela conquista do título de Doutor em
Filosofia Universal e pela posse como Presidente
Executivo da ALB – Piracicaba.

Considerando que no último dia doze de agosto, no
anfiteatro da Prefeitura Municipal, o Dr. Gilberto Pompermayer, em
solenidade pela ALB - Academia de Letras do Brasil, lançou seu livro “A Arte
Esquecida de ser Diferente”, pela Editora Brado das Letras, obteve o Título
de Doutor em Filosofia Universal/PH.I – Filósofo Imortal “Honoris Causa”, em
reconhecimento a sua produção Univérsica Filósofo/Literária e Científica de
efeitos e repercussões Internacionais e tomou posse como Presidente
Executivo da ALB – Piracicaba, reunião solene que reuniu centenas de
pessoas de diversos estados entre acadêmicos, simpatizantes, empresários,
autoridades e o presidente nacional da Academia de Letras do Brasil e do
Conselho Nacional das Academias de Letras do Brasil, o escritor Dr. Mário
Carabajal.
Como psicanalista, Dr. Pompermayer reúne em sua obra
cento e quarenta e quatro páginas, classificada no gênero de auto ajuda,
motivando e elevando a auto-estima, mostrando ao leitor uma profunda,
nítida e elevada reflexão de como superar preocupações dificuldades e
contrariedades com o uso da Inteligência Emocional.
Considerando que a frente da Academia de Letras do Brasil
– Piracicaba, como Presidente Executivo, Pompermayer pretende com sua
diretoria composta ainda por Camila Giangrossi Meleke – Vice-Presidente,
Daniel Ferraz de Campos – Secretário Geral e Adriano Schiavinatto –
Promotor de Eventos, e os membros empossados, manter os princípios que
entende ser primordial ou seja combater a fome, o trabalho infantil, a
exploração humana e a agressão ao meio ambiente com o apoio da cultura,
da arte e da educação.
Instalada em Piracicaba desde 25 de dezembro de 2008, a
Academia tem como sua fundadora municipal a Dra. Branca Tirollo, tendo a
equipe também o desafio de fundar a Academia de Letras Escolar de
Educação Municipal e levar as crianças a gostarem de ler com a realização
de sarau infantil com pequenos textos, poesias e intervenções teatrais.
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Diante do exposto, submetemos ao Plenário, na forma
regimental, a presente Moção de Aplausos ao Dr. Gilberto Pompermayer,
pelo lançamento de seu livro “A Arte Esquecida de Ser Diferente”, pelo Título
de Doutor em Filosofia Universal/PH.I – Filósofo Imortal “Honoris Causa” e
pela posse como Presidente Executivo da Academia de Letras do Brasil –
Piracicaba.
Requeremos ainda, que do aprovado cópia seja
encaminhada a Senhora Presidenta Fundadora Municipal, Dra. Branca
Tirollo, a Vice-Presidenta Camila Giangrossi Meleke, ao Senhor Secretário
Geral – Daniel Ferraz de Campos e ao Senhor Promotor de Eventos –
Adriano Schiavinatto.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2009.
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