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SENHOR PRESIDENTE,  
        
  Caros colegas Vereadores,               

    
  A Senhora “Olga da Silva Selan” que é carinhosamente 
conhecida por todos como “Dona Olga”, participa do Grupo da 3ª Idade de 
Dumont há muitos anos, sempre com aquela alegria e espontaneidade que 
são marcas em seu jeito de ser. 
 
  Nascida na vizinha Sertãozinho em 10 de Junho de 1.933, 
casou-se com o senhor Ernesto Selan e com ele teve seus três filhos e hoje 
já conta com 4 netos. Mulher de fibra, sempre voltada para os anseios da 
família, procurando sempre mostrar a seus filhos a importância de trilhar 
no caminho do bem, educando-os a sempre respeitar ás pessoas e buscar os 
caminhos ensinados por Deus. 
 
  Dona Olga participou e ainda participa de diversas atividades 
desenvolvidas pelo Grupo da 3ª Idade sempre com disposição a ajudar no 
que é preciso. Quando o Grupo da 3ª Idade resolveu pela primeira vez a 
desenvolver uma equipe de vôlei lá estava ela pronta a enfrentar mais 
aquela novidade, e desde então, não mais abandonou a equipe, 
participando de campeonatos em nossa cidade e cidades vizinhas. 
 
  Passados muitos anos, atualmente conta 81 anos de idade, Dona 
Olga decidiu que é o momento de deixar a prática do vôlei, que tanto 

 

E M E N T A 
Parabéns e Aplausos á Senhora “OLGA DA SILVA SELAN”, pela dedicação 
ao Grupo da 3ª Idade de Dumont, principalmente á equipe de Vôlei,  da 
qual deixará de participar como atleta. 



 

gosta, mais continuará se dedicando a outros afazeres dentro do Grupo da 
3ª Idade, que com certeza jamais abandonará. 
   
  Todos os integrantes do Grupo da 3ª Idade estão muito felizes, 
pois sabem que jamais perderão a parceira, pois ela está apenas se 
despedindo da equipe de vôlei. 
 
  Muito mais poderia falar sobre a “Dona Olga”, que merece todo 
meu respeito e reconhecimento, mas fico por aqui, com a certeza de pelo menos não 
deixar passar em branco sua dedicação e companheirismo com todas e todas do Grupo 
da 3ª Idade.  
 
  Deixo aqui registrado o meu reconhecimento, meus parabéns e aplausos, e 
porque não o meu muito obrigado à senhora “OLGA DA SILVA SELAN”. 
 

Que Cópia desta seja enviada a homenageada.  
 
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 09 de Outubro de 2.014. 
 

 
 

 

 

ROGERSON AP. BUJARLON RUIZ (Tê) 
=VEREADOR= (PP) 


