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ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE DE ROSEIRA-SP. 

 Autor: vereador Edson Chagas Rodrigues 

 

A Câmara Municipal de Roseira aprova: 

 

 Art. 1º Fica denominado “Wilma Therezinha Giovanelli Miranda”, o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, unidade de Roseira – SP. 

 

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

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de setembro de 2012. 

 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 
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JUSTIFICATIVA  

 

Wilma Therezinha Giovanelli Miranda, nasceu em Taubaté aos dezenove dias do mês 

de maio de 1936. Filha mais velha de Renato Giovanelli e Adail Taino GIovanelli, ambos 

imigrantes italianos estabelecidos em Quiririm.  No ano de 1954 a família Giovanelli mudou-

se para Roseira, onde se tormou-se proprietária da então conhecida “Padaria do Renatão”, 

duas coisas chamaram muita atenção dos moradores, a delícia dos pães e a beleza da filha 

mais velha. Não demorou muito e Wilma conhece o grande amor da sua vida, Jairo Miranda, 

cidadão roseirense e grande craque no futebol, casaram-se no ano de 1958 , juntos tiveram 

seis fihos: Ivani, Ivana, Ivanil, Ivanei, Ivanise e Ivanilse. 

Dona Wilma, como era conhecida, não estudou muito, só frequentou até a quarta 

série, o que não fez tanta falta em sua vida, pois foi presenteada por Deus com um dom 

maravilhoso, o da culinária, tinha mãos de fada na cozinha. Foi uma pessoa muita generosa, 

todos que batiam em sua porta eram atendidos, fosse para buscar alimentos para corpo ou 

para o espírito.  Suas paixões: Família, Itália, Palmeiras e a sua casa. 

“Quem não se lembra da velha senhora, dias alegres e outros tristes, com a vassoura 

na mão zelando pela sua moradia, que por sinal era impecável por dentro e por fora, ou dela 

sentada na calçada na companhia dos esposo, filhos, amigos e conhecidos, tomando a fresca, 

como ela mesma gostava de dizer”.  

Dona Wilma cumpriu muito bem a sua missão aqui na terra, foi uma ótima filha, irmã, 

esposa, mãe, avó, amiga e principalmente um ser humano muito solidário, que vivia para 

ajudar o próximo. Deixou uma história de vida muito linda que com certeza será imortalizada 

na sua tão querida cidade de Roseira.  

Infelizmente em janeiro de 2011, após ter cumprido todas as suas obrigações como 

dona de casa, deita-se junto ao esposo como faziam todas as tardes, quando o mesmo ao 

acordar percebe que algo estava errado, pois era ela que sempre o acordava, chama por ela 

que já não mais responde, neste momento ela já não estava mais ali, havia partido para junto 

de Deus, foi uma tarde de tristeza e desespero, “Dona Wilma havia morrido”, porém com 

certeza ela estava feliz, havia cumprido a sua missão, ou não, algo ainda faltava, a sua grande 
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preocupação... e agora quem cuidaria do “seu” é do seu mesmo Jairo, e ai algo incrível 

acontece, como nos filmes ele não suporta tamanha dor e parte no dia seguinte ao encontro da 

sua amada. Resumindo, além de tudo sua vida ainda terminou como “Uma linda história de 

Amor”.  

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de setembro de 2012. 

 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


