
MOÇÃO Nº. 020/2016

Considerando que a senhora Josefa Nogueira Rosa,  foi uma pessoa querida, exemplar e

respeitada por todos na comunidade.

Era conhecida carinhosamente como “Dona Diomara”.

Considerando que Dona Diomara foi uma pessoa que trouxe bons exemplos  para sua

família viveu seus 91 anos e criou seus filhos, netos e até bisnetos com muita dignidade, uma

pessoa otimista e batalhadora pela sua vida.

Considerando que com sua bondade e carisma, construiu um grande círculo de amizade

na família roseirense.

Considerando  que  ficamos  consternados  com  sua  partida,  e  hoje  fica  uma  lacuna

preenchida pela saudade.

Apresentamos à Mesa,  Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Josefa Nogueira

Rosa, ocorrido no dia 20 de maio de 2016.

Que Deus abençoe, e conforte toda sua família.

Esta Casa associa-se sensibilizada, a família enlutada.

Que desta se dê conhecimento a família

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de junho de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                                       Vereador Joel Polydoro



MOÇÃO Nº. 021/2016

Preocupados com a Dengue a  Escola  EMEEIEF “Profª  Ana de  Barros  Sernigói”,  do

Bairro Pedro Leme  em Roseira realizaram uma passeata nas ruas do Bairro na manhã do dia 25

de maio de 2016.

Organizada pela Sra. Jerusa A D’Arc de Souza Santos, coordenadora dos alunos do 6º ao

9º ano, a passeata intitulada “Dengue vamos acabar com isso – Diga sim a saúde”, contou com a

participação  de  aproximadamente  100  alunos  da  escola.  Durante  a  passeata  os  alunos

distribuíram flyers de orientação contra a dengue

Assim, pelo reconhecimento do ato e preocupação  dos alunos e professores com nossa

sociedade é que apresentamos aqui esta moção de parabenização aos professores e alunos da

escola  EMEEIEF “Profª  Ana de  Barros  Sernigói”,  do Bairro  Pedro  Leme em Roseira,  pelo

projeto de conscientização criado.

Que desse se de conhecimento a escola EMEEIEF “Profª Ana de Barros Sernigói”.

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de junho de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira


