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MOÇÃO Nº 24/10 

 

Considerando que nunca podemos nos esquecer daquela pessoa iluminada que nos deu a luz 

as nossas vidas. 

Considerando que nunca podemos deixar de lembrar das nossas mães, pois infelizmente na 

correria do dia a dia temos nossos tempos tomados pelos nossos deveres e muitas vezes falta tempo 

para desfrutar da companhia delas para aqueles que tem suas mães vivas, porém aqueles que já 

perderam suas mães tenham certeza que no lugar que elas se encontram estão numa paz de espírito 

muito melhor do que nós aqui na terra. 

E considerando que nossas Mães significam:  

Mãe...São três letras apenas 

As desse nome bendito: 

Também o céu tem três letras 

E nelas cabe o infinito  

Para louvar a nossa mãe, 

Todo bem que se disser 

Nunca há de ser tão grande 

Como o bem que ela nos quer 

Palavra tão pequenina, 

Bem sabem os lábios meus 

Que és do tamanho do CÉU 

E apenas menor que Deus! 

 

E, pelos considerandos, apresento Moção de Parabenização ao DIA DAS MÃES, dia 

09/05/2010, na pessoa da Exma. 1ª dama Jaqueline Conceição Giovanelli Galvão, eu cumprimento 

a todas as mães do Brasil todo e em especial a todas as mães residentes em nossa querida Roseira. 

Como sempre devemos agradecer a Deus por elas existirem e que Deus nos abençoe e Feliz Dia das 

Mães. 
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Que desta se dê conhecimento a Exma. 1ª Dama Jaqueline Conceição Giovanelli Galvão e 

ao Jornalista do Jornal o Aparecida, Artur Marques. 

  

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2010. 

 

 

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

Autor da Moção 

 

 

Vereador Claudinei Ramos 

         

        Vereador Espedito Duarte Rodrigues 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

   

 

 Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

 

Vereador José Roberto da Palma 

 

 

            Vereador Edson Chagas Rodrigues 

 

 

 

 

 


