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 Considerando que o senhor Benedicto Lourenço Barbosa, era um chefe de família 

exemplar, muito querido por todos. 

 Benedicto Lourenço Barbosa, professor, lecionou História Geral e do Brasil por vários 

anos em escolas da região, nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Roseira e Potim, lecionou 

também em faculdades da região. Aposentou-se como Diretor de Escola do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo. Também foi jornalista do jornal O Lince . 

 Foi coautor dos livros: “Aparecida – a multiplicidade do olhar e Aparecida – capital da 

fé. 

 Historiador de Aparecida e do Vale do Paraíba, sempre foi apaixonado pelo que fez. 

Como professor contribuiu muito, ensinando a todos que foram seus alunos, tanto na formação 

acadêmica e também contribuindo na formação de pessoas de bem. Exemplo de honestidade, 

humildade e trabalho. 

 Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os 

demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os familiares, 

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na 

paz de Deus e em nossos corações. 

Apresentamos à mesa, Moção de pesar pelo falecimento dosenhor Benedicto Lourenço 

Barbosa, ocorrido no dia 13 de abril do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família. 

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada. 
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Que desta se dê conhecimento à família. 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de abril de 2015. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção 
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