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Considerando que a Igreja do Evangelho Quadrangular de Roseira realizou no dia 08 (oito) 

de março, Dia Internacional da Mulher, o 2° Encontro de Déboras para homenagear essas figuras 

tão importantes para a sociedade.

Considerando que Déboras são mães que tem o propósito de dedicar quinze minutos de suas 

orações para orar por seus filhos e pelos filhos de outras pessoas, todos os dias.

Considerando  que  o  evento  contou  com  a  presença  de  cerca  de  duzentas  e  cinquenta 

mulheres de toda a região.

Considerando que este acontecimento foi dignificante para a nossa cidade e para todas as 

mulheres que participaram, sendo elas roseirenses ou não.

Considerando  a  maravilhosa  organização  de  todas  que  participaram  para  que  o  evento 

acontecesse da melhor maneira possível e para que todas as mulheres fossem recebidas com muita 

comodidade e carinho.

Considerando que este evento é motivo de orgulho e satisfação para nós roseirenses por 

saber que existem pessoas capacitadas para realizar recepções com tamanho brilhantismo.

E,  pelos  considerandos,  apresento  Moção  de  Parabenização  a  Igreja  do  Evangelho 

Quadrangular de Roseira, na pessoa da Pastora Maria Cândida Bernardes de Almeida Silva, pelo 

maravilhoso evento realizado, desejando que Deus abençoe cada dia mais seu ministério e dê-lhe 

saúde para continuar cuidando não só da sua igreja como de toda a população roseirense, como tem 

feito. Agradecemos pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso município.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de março de 2010.
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