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MOÇÃO Nº 013/09 

Ao nascer recebemos a graça de Deus de compartilhar de uma vida onde fazemos parte uma 

das dos outros e sempre marcando o tempo. 

 Durante a vida sempre pedimos a proteção de Deus para que possamos viver em harmonia, 

sem sofrimento e partilhar com todos o dom da vida. 

 Quando vamos ao encontro de Deus, sabemos que quem aqui fica, irá orar para que o nosso 

lugar ao lado do Supremo seja bom, com certeza estando ao lado Dele todos os lugares são bons. 

 Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer aos 

seus mandamentos, será a vontade nossa e com certeza a do Supremo que compartilhe de sua mesa. 

O senhor Paulo Calmon Rangel, nascido em Roseira, possuía fortes raízes com o nosso 

município, cidade essa que nunca deixou de amar e por ter um coração enorme e solidário, ofereceu 

os seus préstimos em doações feitas no anonimato. 

A Câmara Municipal de Roseira, em 2005, em reconhecimento, pelos seus relevantes 

serviços prestados ao nosso município, lhe concedeu um Cartão de Prata. 

 Torna-se uma lacuna em nossa vida principalmente na da família e sabemos que não há 

conforto que irá preenchê-la, mas um gesto basta para amenizar a dor. 

 Apresentamos Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Paulo Calmon Rangel. 

 Que desta se dê conhecimento a família. 

Plenário vereador João Caltabiano, 25 de maio de 2009.  
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