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MOÇÃO Nº 52/10

Considerando que um dos papéis  dos vereadores é  estar  presente  nos  eventos  que 

acontecem em nosso município.

Considerando que no ultimo final semana, mais precisamente entre os dias 12 e 15 de 

agosto de 2010 aconteceu no bairro da Roseira Velha a festa de Nossa Senhora da Piedade e 

São Benedito.

Considerando  que  sabemos  que  não  é  fácil  se  preparar  e  organizar  festas, 

principalmente quando o término de uma festa no caso a festa do centenário de Sant’Ana é 

muito próximo do início de outra principalmente devido aos valores financeiros para se fazer 

essas festas.

Considerando que recentemente nosso pároco o padre José Ferreira da Silva abraçou 

com amor o seu legado junto a nós irmãos e com força de vontade e sempre acreditando em 

Deus tem conseguido as mudanças dentro de nosso município tendo em vista que festa que 

sempre acontecia no passado e deixaram de acontecer, o padre com muito esforço conseguiu 

trazer de volta como, por exemplo, a festa no bairro do Pedro Leme.

E,  por  tantos  considerandos,  apresento  Moção  de  Parabenização  ao  nosso  querido 

Pároco o Padre José Ferreira da Silva pela a realização da festa de Nossa Senhora da Piedade 

e São Benedito bem como também a todos os festeiros,  voluntários, os barraqueiros e as 

pessoas  ou  famílias  que  direta  ou  indiretamente  colaboraram  para  que  essa  festa  fosse 

organizada isto é prova que o povo unido faz transformações no cotidiano de nossas vidas.

 Que se de ciência e encaminhe uma cópia dessa moção ao Pároco Padre José Ferreira 

da Silva, ao Jornalista Artur Marques do Jornal “O Aparecida” e ao Jornal “Atos”.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de agosto de 2010.
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