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PROJETO DE LEI Nº 06/2010, de 21 de junho de 2010 

REF.: DENOMINAÇÃO DO PÓLO DE APOIO PRESENCIAL 

ROSEIRA, DA FACULDADE ANHANGUERA - UNIDERP. 

 Autor: vereador Edson Chagas Rodrigues 

 

A Câmara Municipal de Roseira aprova: 

 

 Art. 1º Fica denominado “Pólo de Apoio Presencial Roseira – Professora Maria Apparecida 

Ronconi Fazzeri”, o Pólo Roseira, da Faculdade Anhanguera – UNIDERP. 

 

 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2010. 

 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 
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JUSTIFICATIVA 

Maria Apparecida Ronconi Fazzeri 

Professora, Mãe, Mulher. 

 Maria Apparecida Ronconi Fazzeri foi professora por vocação, mãe apaixonada e mulher 

por privilégio. 

 Nascida na cidade de Taubaté, São Paulo, terminou seu curso de normalista no Colégio 

Interno em 1961 da cidade onde nasceu. 

 Seu objetivo maior como normalista era zelar pela preservação física de seus alunos, incutir-

lhes respeito e perseverança e destacá-los no saber pedagógico e educacional. 

 Para melhor compreendê-los e acompanhá-los, estudou psicologia na Escola Caetano de 

Campos, em São Paulo. 

 No início de sua carreira profissional, as crianças da cidade de Taubaté puderam beber de 

sua verve. Ao relacionar-se matrimonialmente com o Sr. José Nazareth Fazzeri, morador deste 

município de Roseira, Maria Apparecida Ronconi Fazzeri passou a ser professora da Escola 

Estadual Professor Joaquim de Campos. 

 Durante 25 anos foi professora efetiva preparando gerações. 

 Dentro da Escola sempre foi a responsável pelas festas juninas, comemorações de final de 

ano, formaturas e datas comemorativas como dia das mães, dia dos pais, dia das crianças etc. 

 Como era muito prendada em artesanato e culinária, seus alunos mais carentes eram os mais 

beneficiados. 

 Seus enfeites chamavam a atenção pela criatividade. Sua culinária encantava os pequenos, 

que saboreavam com grande gosto e apetite os pés-de-moleque, bolos, doces, salgadinhos e muitas 

outras delícias. 

 Aposentou-se das atividades profissionais no ano de 1986 para poder dedicar-se agora aos 

afazeres do lar. Não que os tivesse negligenciado. De maneira alguma. Mesmo antes de sua 

aposentadoria como educadora, foi uma excelente mãe e esposa. 

 Sempre preocupada com o bem estar dos filhos Walter e José Antonio, não deixava para 

segundo plano a preparação integral dos mesmos: física, intelectual, moral, educativa e religiosa. 

 Mãe amorosa, mas extremamente disciplinada, não permitindo transgressões fora da hora. 

Rígida com seus alunos, rígida também com os dois filhos que também foram seus alunos na 

escola. 
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 Maria Apparecida Ronconi Fazzeri como Mulher! Que elegância! Que firmeza de atos! 

 Dedicada ao social do município, sabia receber em sua residência, acompanhada de seu 

marido e filhos, vários políticos da época, sacerdotes, pessoas simples e ilustres que por lá 

passaram. 

 Festeira na cidade, festeira nos bairros, nas comemorações religiosas e sociais. Pertenceu a 

Casa da amizade do Rotary Club de Roseira, filha de Maria e por um bom tempo foi catequista das 

crianças da zona rural, catequizando-as em sua fazenda Santa Cruz, no bairro da Vargem Grande. 

 Na preocupação para que os moradores da zona rural mantivessem sua religiosidade, tomou 

frente a construção da Igreja de Santo Antonio, cujo projeto foi doado pelo seu filho arquiteto 

Walter José Ronconi Fazzeri. 

 Sempre preocupada com os idosos, asilos, os visitou durante muitos anos e estes ficaram 

muito agradecidos por ela. 

 Quando então precisou recolher-se devido a doenças que se avizinhava, recebendo preces e 

orações de todos a quem auxiliou. A viuvez não a abateu e a doença também não a abateu. 

 Sabia que precisava encerrar sua missão com elegância e fortaleza, da mesma forma como 

enfrentou a vida. 

 Foi dedicada até seus últimos momentos, quando sua missão aqui na terra estava encerrada. 

Deixando-nos exemplo de moralidade, amor, educação, fé e extremo respeito por tudo que Deus 

nos deu para administrar. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2010. 

 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

 


