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M O Ç Ã O Nº 012/2013 

 

Considerando que Mirelly Carolina Carneiro, 13 anos, filha de Leandro Augusto 

Carneiro e Kelly Cristina Loure

Município de Roseira. 

Considerando que todas as escolas de ciclo II se empenharam na preparação para a 

seletiva, após a escolha em cada escola, de um representante, houve uma seletiva na 

Secretaria da Educação para escolher um representante do nosso município. Depois de 

algumas etapas, que foram feitas estipuladas a partir do regulamento da Tabuada Vanguarda, 

a nossa brilhante aluna nos representou. 

Considerando que no dia 16 de abril de 2013, no Sesc, em Taubaté, houve a seletiva 

do grupo 3, na qual dez cidades disputaram uma vaga para a semifinal (Campos do Jordão, 

Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Santo 

Antonio do Pinhal, Tremembé), a nossa representante terminou a seletiva em 2º lugar. 

Considerando que foram várias etapas e ela passou brilhantemente por cada etapa, 

restando apenas duas cidades: Roseira e Lagoinha. O critério de desempate foi resolver a 

pergunta em vinte segundos. Na primeira rodada conseguiu resolver, na segunda não 

conseguiu escrever o resultado todo. 

Aluna espetacular, demonstrou domínio, competência, serenidade, humildade. O 

apresentador, Daniel Pasqualin, ficou emocionado com a ternura da aluna de nosso 

município. 

Pelos considerandos, apresento Moção de Parabenização à aluna Mirelly Carolina 

Carneiro, por ser  essa   aluna  tão  brilhante. Continue  sempre   assim, pois   você  é  uma  
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vencedora. Acredite sempre na sua competência, nos seus sonhos. Agradecemos por tanta 

emoção e orgulho. 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de abril de 2013. 

 

 

Célio Francisco de Oliveira 

Autor da Moção 

 

 

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

 

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


