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MOÇÃO Nº 01/2021 
Considerando que o professor Daniel Candido Moreira sempre foi um 

professor dedicado e preocupado com a educação de seus alunos. 
Considerando que sempre desempenhou seu trabalho com muito amor e 

cativou em todos grande respeito e admiração e, por isso, foi homenageado 
nesta Casa em 2009. 

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua 
partida, eu e os demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam 
confortar os familiares. Estendemos nosso abraço e nossa fé e que os entes 
queridos permanecerão para sempre conosco na paz de Deus e em nossos 
corações. 

Apresentamos Moção de pesar pelo falecimento do senhor Daniel 
Candido Moreira, ocorrido no dia 20 de janeiro do corrente ano. Que Deus 
abençoe e conforte a família. 

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada. 
Que desta se dê conhecimento à família. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 
 
 
 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
Autora da Moção 

 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 

  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 

  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 

Andrade 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 
 

MOÇÃO Nº 02/2021 

Considerando que estamos vivendo dias difíceis devido à Pandemia da 

Covid-19. 

Considerando que todas as pessoas contaminadas, que necessitam ser 

internadas, são atendidas na Santa Casa de Aparecida. 

Considerando que o Frei Bartolomeu Schultz é o responsável pela Santa 

Casa de Aparecida e recebe todos com carinho e dedicação. 

Considerando que o doutor Bruno Henrique Guedes Dias é o responsável 

pela área da Covid de Aparecida e, junto com sua equipe médica e enfermeiros, 

desempenham um excelente trabalho, tratando todos os pacientes com respeito, 

amor e dedicação. 

Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para 

apreciação dos nobres colegas, a Moção de Agradecimento pelo 

reconhecimento merecido ao trabalho realizado pelo Frei Bartolomeu Schultz, 

pelo doutor Bruno Henrique Guedes Dias e sua equipe médica e enfermeiros. 

Que Deus continue abençoando a todos que trabalham neste hospital e 

que todas as pessoas que estão no leito do hospital recebam a cura e proteção 

de Deus e Nossa Senhora Aparecida. 

Que desta seja enviado uma cópia à Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Moção 
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MOÇÃO Nº 03/2021 

Considerando que estamos vivendo dias difíceis devido à Pandemia do 

Covid 19. 

Considerando que todas as pessoas com sintomas são atendidas na Ala 

de Covid da Unidade Mista de Saúde de Roseira e são recebidas com carinho e 

dedicação. 

Considerando que todos os médicos, enfermeiros, motoristas e 

funcionários estão arriscando sua própria vida para cuidar dos nossos 

munícipes. 

Considerando que a gratidão é uma virtude que todos nós precisamos 

colocar em prática. 

Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para 

apreciação dos nobres colegas, a Moção de Agradecimento pelo 

reconhecimento merecido a todos os médicos, enfermeiros, motoristas e 

funcionários da Unidade Mista de Saúde de Roseira pela dedicação, amor e 

profissionalismo no trabalho realizado.  

Que Deus continue abençoando a todos que trabalham nesta unidade e 

que as pessoas contaminadas recebam a cura e proteção de Deus e Nossa 

Senhora Aparecida. 

Que desta seja enviada uma cópia à Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Moção 
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MOÇÃO Nº 04/2021 

Considerando que a família Honório tem tradição em Roseira e que 
sempre esteve presente no desenvolvimento do município. 

Considerando a espontaneidade e alegria de todos os membros da 
família. 

Considerando que são amigos de todos, inclusive, participando de nossa 
infância e juventude bem como de nossa vida adulta. 

Pelos considerandos acima, queremos nos solidarizar com a família e 
apresentar a Moção de pesar, manifestando nossa imensa tristeza pelo 
falecimento da Sra. Célia Regina Honório Ambrósio, no último dia 4 de fevereiro 
do corrente ano. Que Deus conforte o coração de todos. 

Esta Casa se sensibiliza à família enlutada. 
Que desta se dê conhecimento à família.  

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 
 
 
 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
Autora da Moção 

 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 

  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 

  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 

Andrade 
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MOÇÃO Nº 05/2021 

Considerando que o Sr. Miriano era músico e maestro da banda do 5º 
Batalhão de Lorena. 

Considerando que o 5º Batalhão de Lorena esteve sempre presente em 
Roseira. 

Considerando que era uma honra receber a Banda do 5º Batalhão. 
Considerando que Roseira não tinha seu hino oficial e que era meta do 

Prefeito Messias de Paula ter o hino oficial. 
Considerando que o sr. Miriano também era compositor e a ele foi 

designada a tarefa de compor o hino de Roseira. 
Considerando que em 1991 foi entregue o hino oficial à população de 

Roseira. 
Pelos considerandos acima, queremos apresentar Moção de pesar a 

família pelo falecimento do Sr. Miriano Francisco das Neves no dia 05 de 
fevereiro do corrente ano. Que Deus conforte o coração de todos. 

Esta Casa se sensibiliza à família enlutada. 
Que desta se dê conhecimento à família.  

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 
 
 
 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
Autora da Moção 

 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 

  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 

  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 

Andrade 
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MOÇÃO Nº 06/2021 

Considerando a “travessia para o outro lado do caminho”, de Santo 

Agostinho. 

Considerando a amizade e convivência e que, com a separação, nosso 

coração se enche de saudade 

Considerando que pessoas escrevem a história de sua vida e, ao mesmo 

tempo, a história do município de Roseira. 

Considerando que o Sr. Ranulfo é uma dessas pessoas, vivenciando sua 

história com sabedoria, bondade e inteligência. 

Considerando que ele sempre registrava tudo, por meio de fotos, jornais, 

inclusive com seu livro em que descreve toda a história da cidade.  

Considerando que sua conduta de vida sempre foi pautada pela 

religiosidade, como membro ativo na Paróquia de Sant'Ana, sendo uns dos 

Coordenadores do Movimento Cursilista, Encontros da Sagrada Face, Círculos 

Bíblicos e zeloso pela igreja de Nossa Senhora Aparecida. 

Considerando que ele promovia todo domingo à tarde um show de 

calouros no Cine Bandeirantes, juntamente com seus filhos conhecidos como 

Tija, Zezé e Dito e que muitos jovens de Roseira participaram desses momentos 

do show de talentos. 

Considerando que ele participou de gincanas promovidas pela Rádio 

Aparecida - Cidade X Cidade. 

Considerando sua participação ativa no futebol de Roseira. 

Considerando seu gosto pela música, inclusive criou o “Cantinho da 

Saudade”, na varanda de sua casa e, posteriormente, com a tecnologia, criou o 

grupo “Cantinho da Saudade” na rede social; 

Considerando que ele deixou um legado importante, não material, mas de 

amor para com sua esposa Elza, seus filhos, noras, netos e bisnetos. 

Pelos considerandos e com o coração entristecido, queremos externar 

aos familiares Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Ranulfo de Lima, 

ocorrido no último dia 4 de fevereiro do corrente ano. Que Deus conforte o 

coração de todos. 
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Esta Casa se sensibiliza à família enlutada. 

Que desta se dê conhecimento à família.  

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Moção 

 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 

  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 

  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 

Andrade 
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MOÇÃO Nº 07/2021 
Considerando que ainda na semana passada ficamos entristecidos pelo 

falecimento da Sra. Georgina Rangel Gouvea. 
Considerando o vínculo afetivo dela com a esposa do vice-prefeito, pois é 

mãe da Sra. Angelita. 
Considerando que a Sra. Georgina fez parte de nossa infância e 

juventude. 
Considerando sua amizade com todos que tiveram a felicidade de contar 

com sua presença, principalmente por meio de seus filhos e marido que fazem 
parte da vida pública do nosso município contribuindo com seus trabalhos no 
funcionalismo público e também na agricultura. 

Pelos considerandos acima, queremos manifestar nossos sentimentos de 
pesar a todos os familiares e nossa imensa tristeza pelo falecimento da Sra. 
Georgina Rangel Gouvea. Que Deus conforte o coração de todos. 

Esta Casa se sensibiliza à família enlutada. 
Que desta se dê conhecimento à família. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 
 

 
Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Moção 
 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 
  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 
  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 
  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 
Andrade 
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MOÇÃO Nº 08/2021 

Considerando que nosso coração se enche de saudade diante da 
separação. 

Considerando a certeza de que um dia nos encontraremos. 
Considerando o que diz Santo Agostinho: “A morte não é nada, somente 

passamos para o outro lado do caminho”. 
Considerando a pessoa de sorriso fácil, abraço apertado e amiga. 
Considerando o exemplo de filha, esposa, mãe, profissional e de um 

coração fraterno. 
Considerando a vida dedicada a SERVIR A DEUS, com a missão de ser 

Catequista, Ministra da Eucaristia, membro do ECC, atuante nas atividades da 
Paróquia. 

Considerando sua sabedoria, fé e confiança em Deus. 
Pelos considerandos e com o coração entristecido queremos externar aos 

familiares Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. Ana Maria Neves Kelly, no 
último dia 12 de fevereiro do corrente ano. Que Deus conforte o coração de 
todos. 

Esta Casa se sensibiliza à família enlutada. 
Que desta se dê conhecimento à família. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 
 

 
Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Moção 
 

Vereador Adriano Leão Santana Vereador Edson Medeiros de Souza 
  

Vereador Francisco da Silva Moreira Vereador Isaias Eleutério da Silva 
  

Vereador João Newton Vieira Vereador Joel Polydoro 
  

Vereador Luís Henrique Ramos Vereadora Regina Aparecida de 
Andrade 

 


