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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
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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

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 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
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MOÇÃO Nº 09/2021
Considerando que devemos enaltecer e agradecer publicamente
organizações e pessoas que promovem o bem-estar e a segurança de nossa
população.
Considerando a grande importância do trabalho da Polícia Militar no
combate à violência e à criminalidade.
Considerando o trabalho realizado pelo CB PM Emil Domit Marçola que
cumpre sua função mesmo após o término do seu serviço e, na ocasião,
identificou foragidos da Penitenciária de Potim.
Considerando que tal operação, feita com dedicação e eficiência,
devolveu a segurança e tranquilidade ao povo roseirense.
Pelas considerações, apresento Moção de Agradecimento ao CB PM
Emil Domit Marçola pelos relevantes serviços prestados à cidade de Roseira.
Que desta se dê conhecimento ao CONDIC, ao Destacamento da
Polícia Militar de Roseira e ao Ministério Público.
Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021.

Vereador João Newton Vieira
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 10/2021
Considerando que estamos vivendo dias difíceis devido à pandemia da
Covid-19.
Considerando que os municípios de Roseira e Potim são irmãos e
sempre se ajudam.
Considerando que, por conta de toda essa situação, muitas pessoas
estão passando por vulnerabilidade, sem emprego, comida e com as dívidas
aumentando a cada dia.
Considerando que no último dia 01 de abril, a Excelentíssima Prefeita
Erica Soler Santos de Oliveira se solidarizou com a população de Potim e com
o povo da cidade de Roseira e doou para nossa cidade 20 toneladas de
alimentos.
Considerando que esses alimentos levaram alegria e esperança para
toda a população de Roseira.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres pares, a Moção de Agradecimento pelo reconhecido
gesto de solidariedade e apreço realizado pela Excelentíssima Prefeita da
cidade de Potim Erica Soler Santos de Oliveira.
Que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando a todos os
envolvidos nesta ação solidária, em especial, a senhora Prefeita da cidade de
Potim.
Que desta seja enviado uma cópia à Rádio Aparecida.
Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de abril de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 11/2021
Considerando que estamos vivendo dias difíceis devido à pandemia da
Covid-19.
Considerando que os municípios de Roseira e Potim são irmãos e
sempre se ajudam.
Considerando que, por conta de toda essa situação, muitas pessoas
estão passando por vulnerabilidade, sem emprego, comida e com suas dívidas
aumentando a cada dia.
Considerando que no último dia 01 de abril, o excelentíssimo Cel.
Ricardo Mello Araújo se solidarizou com a população de Potim e Roseira e
doou 60 toneladas de alimentos.
Considerando que esses alimentos levaram alegria e esperança para
todas as pessoas beneficiadas.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres pares, a Moção de Agradecimento pelo reconhecido
gesto de solidariedade e apreço realizado pelo excelentíssimo Coronel Ricardo
Mello Araújo, presidente da CEAGESP.
Que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando a todos os
envolvidos nesta ação solidária, em especial, o senhor Coronel e toda sua
equipe.
Que desta seja enviado uma cópia à Rádio Aparecida.
Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de abril de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 12/2021
Considerando que estamos vivendo dias difíceis devido à pandemia da
Covid-19.
Considerando que os municípios de Roseira e Potim são irmãos e
sempre se ajudam.
Considerando que, por conta de toda essa situação, muitas pessoas
estão passando por vulnerabilidade, sem emprego, comida e com suas dívidas
aumentando a cada dia.
Considerando que no último dia 01 de abril, a excelentíssima Deputada
Estadual Letícia Aguiar se solidarizou com a população de Potim e Roseira e
doou 60 toneladas de alimentos.
Considerando que esses alimentos levaram alegria e esperança para
todas as pessoas beneficiadas.
Considerando que Roseira se orgulha de ter uma Deputada Estadual
que acredita e luta por nossa cidade.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres pares, a Moção de Agradecimento pelo reconhecido
gesto de solidariedade e apreço, realizado pela Excelentíssima Deputada
Estadual Letícia Aguiar.
Que Deus em sua infinita bondade, continue abençoando a todos os
envolvidos nesta ação solidária, em especial, a senhora Deputada e toda sua
equipe.
Que desta seja enviado uma cópia à Rádio Aparecida.
Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de abril de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 13/2021
Considerando que em alguns momentos a vida nos surpreende com
notícias tristes.
Considerando que, nesse tempo de pandemia da Covid-19, muitas
pessoas estão sendo contaminadas e tendo suas vidas ceifadas por esse vírus.
Considerando que o Senhor Benedito Otávio da Silva foi uma das
vítimas desse vírus.
Considerando que ele nasceu, cresceu e viveu em Roseira.
Considerando que formou sua família dentro da unidade e tinha amizade
com todos em Roseira.
Considerando que ele exerceu seu trabalho como funcionário público na
Unidade Mista de Saúde de Roseira.
Considerando o exemplo de esposo e pai de família.
Pelos considerandos acima, queremos apresentar Moção de Pesar pelo
seu passamento no dia 12 de março do corrente ano.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril 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 14/2021
Considerando que no último 1º de março fomos surpreendidos pelo
falecimento da Sra. Lucia David Guimarães.
Considerando que todo munícipe que parte para a casa do Pai deixa um
rastro de saudades em nosso coração.
Considerando que a família Guimarães é formada por pessoas que
fazem parte de nossa amizade, pois é uma família tradicional em Roseira.
Considerando que sempre participaram para o crescimento de nosso
município por meio de seus serviços, como a Srta. Terezinha Silvina
Guimarães que foi servidora pública por mais de 30 anos.
Considerando que Eduardo Guimarães, filho de Lúcia, é uma pessoa
que, com seu trabalho, leva o nome do município para diversos lugares do
mundo sem esquecer suas raízes.
Pelos considerandos acima, queremos apresentar nossa Moção de
Pesar e solidariedade a toda família, em especial ao seu filho Eduardo
Guimarães.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril 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 15/2021
Considerando que Roseira é um município pequeno em sua densidade
demográfica.
Considerando que quase todas as pessoas se conhecem e participam
dos mesmos ambientes.
Considerando que dentro do rol de amizade nos faz entristecer com a
partida de amigos para o outro lado do caminho.
Considerando que a Senhora Eunice dos Santos era uma pessoa muito
querida nesse rol de amizade.
Considerando que sua alegria contagiava a todos que tinham o privilégio
de desfrutar de sua amizade.
Considerando que ela sempre estava disponível para atender todos que
precisavam de seus préstimos, quer em sua profissão (costureira) ou nos
serviços da igreja.
Considerando que sua família faz parte da nossa amizade.
Pelos considerandos acima, queremos apresentar Moção de Pesar a
todos os familiares e, em especial, aos seus filhos Vanessa e Flávio.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril 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 16/2021
Considerando que, como munícipes de Roseira, temos um
relacionamento de amizade com quase todas as famílias que aqui residem,
principalmente com as mais antigas da cidade.
Considerando que nosso vínculo de amizade com a família do Senhor
Waldir Alkmin deu-se por meio de meus pais.
Considerando que seus filhos cresceram junto a nós fortalecendo essa
grande amizade. Contribuíram e continuam a contribuir para o desenvolvimento
de Roseira.
Considerando que seus filhos aqui residem. Inclusive a filha Profa.
Wanda Alkmin Galvão que hoje contribui ainda mais prestando seus serviços à
frente da Secretaria Municipal de Educação.
Pelos considerandos, essa Câmara apresenta Moção de Pesar à família
do Senhor Waldir Alkimin pelo seu passamento no dia 03 de março do corrente
ano.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril 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 17/2021
Manifesta ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo,
Senhor João Agripino da Costa Doria Junior, a necessidade da implantação, no
Município de Lorena, do Hospital Regional do Circuito da Fé e do Vale
Histórico.
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Considerando o Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que
regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e considera como Região
de Saúde espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde.
Considerando que a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte abrange 39 municípios com as características supracitadas e uma
população de aproximadamente 2.528.345 habitantes.
Considerando que a Divisão Regional de Saúde 17 – Taubaté também
abrange os mesmos 39 municípios e é dividida em 4 colegiados para melhorar
ainda mais a Regionalização da Saúde do Vale e litoral, sendo:
1- Colegiado Alto Vale do Paraíba: São José dos Campos, Caçapava,
Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca, com
08 municípios, uma população de aproximadamente 1.115.000 milhão
habitantes e com Hospital Regional em São José dos Campos.
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2- Colegiado do Litoral Norte: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião,
Ubatuba, com 04 municípios, uma população de aproximadamente 341.000 mil
habitantes e com Hospital Regional em Caraguatatuba.
3- Colegiado Região Serrana: Taubaté, Campos do Jordão, Lagoinha,
Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Tremembé, com 10
municípios, uma população de aproximadamente 619 mil habitantes e com
Hospital Regional em Taubaté.
4- Circuito da Fé e Vale Histórico: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal,
Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena,
Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do Barreiro, Silveiras com 17
municípios e uma população de aproximadamente 500 mil pessoas.
Considerando que o Circuito da Fé e do Vale Histórico recebe,
anualmente, aproximadamente 12 milhões de turistas que visitam a Basílica
Nacional de Nossa Senhora Aparecida e 1,5 milhão de turistas que vêm à
Canção Nova, em Cachoeira Paulista, visitando também o Santuário de Frei
Galvão, em Guaratinguetá, a Basílica de São Benedito, em Lorena, e,
recentemente, a Renovação Carismática, em Canas.
Considerando que esses 13 milhões de turistas, além dos 500 mil
habitantes da região precisam ser assistidos em suas demandas de assistência
médica e de saúde. Isso aumenta exponencialmente nossas necessidades de
serviços

que

atendam

a

referida

demanda

principalmente,

em

urgência/emergência, bem como necessidades de internações e cirurgias de
urgência/emergência.
Considerando que Lorena, geograficamente, está às margens da
Rodovia Presidente Dutra, bem no centro do Circuito da fé e Vale Histórico e
que recebe vítimas de acidentes trazidas pelas equipes de resgate do
Consórcio Nova Dutra, exigindo um Pronto Atendimento e uma retaguarda
hospitalar

preparada

para

eventuais

cirurgias

(gerais,

ortopédicas,

neurológicas, entre outras) e leitos de clínica médico-cirúrgica e de Terapia
Intensiva adulto e pediátrico.
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Considerando que, de acordo com a pactuação estabelecida pela DRS
17-Taubaté, desde abril de 2017, a maternidade da Santa Casa de Lorena é
referência para os municípios de Roseira, Potim, Aparecida, Cachoeira
Paulista, Piquete e Canas, o que já aponta a tendência e vocação de Lorena
como cidade sede do futuro Hospital Regional do Circuito da Fé e Vale
Histórico.
Considerando que algumas gestantes têm gestação de alto risco tanto
para a mãe quanto para o bebê. E, por isso, muitas vezes, precisa de
assistência em UTI neonatal.
Considerando que desde julho de 2016, a cidade de Lorena é sede do
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Governo do Estado de São
Paulo, administrado pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São
Paulo – SECONCI-SP, uma Organização Social da Saúde (OSS) que oferece
31 especialidades médicas e não médicas, além de:
Exames Auxiliares como: Audiometria, imitancio, impedanciometria,
avaliação urodinâmica, biópsia de mama, biópsia de tireoide, campimetria de
campo visual, colonoscopia, colposcopia, densitometria, ecocardiograma,
ecocardiograma,
espirometria,

eletrocardiograma,

holter,

mamografia,

eletroencefalograma,
mapa,

mapeamento

endoscopia,
de

retina,

nasofibroscopia, paquimetria, Raio-X, teste ergométrico, tomografia, USG
Ocular, ultrassonografia.
Procedimentos como: Biópsia de mama, biópsia de Tireoide,
dermatologia, histeroscopia, biópsia de próstata, hematologia, mastologia,
oftalmologia (catarata), oftalmologia (Implante de lente), ortopedia, urologia,
entre outros.
Todos esses procedimentos atendem não só os 17 municípios do
Circuito da Fé e Vale Histórico quanto os outros municípios da DRS-17.
Considerando que a cidade de Lorena é sede do Centro de
Especialidades em Reabilitação (CER) Tipo III, que atende necessidades de
Reabilitação motora, auditiva e visual para os 17 municípios do Circuito da Fé e
Vale Histórico.
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Considerando que a cidade de Lorena também é sede de um Campo de
Engenharia da Universidade de São Paulo (USP), além da Unisal, Unifatea e
Universidade Serra Dourada, com diversos cursos na área da saúde como:
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmacologia, Biomedicina, Educação
Física, Medicina Veterinária, entre outros, sendo o futuro Hospital Regional um
possível polo de estudo e estágio não só para as Universidades de Lorena
como também da região.
Considerando as dificuldades de vagas para internação na Central de
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) para Psiquiatria,
Neurologia, Cardiologia, entre outras, para as cidades da região, prejudicando
a resolutividade das demandas de saúde da nossa população.
Considerando os princípios de Universalidade, Equidade e Integralidade
consolidados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a organização dos
serviços de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada conforme
preconiza o Art. 7 do Cap. II dos Princípios e Diretrizes da Lei 8080/90.
Isto posto, a Câmara Municipal de Roseira, manifesta, através desta
Moção de Apelo ao Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Agripino
da Costa Doria Junior, a necessidade de implantação do Hospital Regional do
Circuito da Fé e Vale Histórico na cidade de Lorena.
Solicitamos ainda que seja dada publicidade a toda imprensa.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Moção
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MOÇÃO Nº 18/2021
Considerando que no último 31 de março fomos surpreendidos pelo
falecimento da Sra. Rosa Penido Dalla Vecchia.
Considerando que a Dona Rosa Penido Dalla Vecchia foi a fundadora e
Presidente da FLUP (Fundação Lucia e Pelerson Penido).
Considerando que a FLUP sempre foi parceira do nosso município,
auxiliando na área da Educação com formação de professores e
coordenadores da Educação Infantil até os anos finais do Fundamental II.
Considerando que a FLUP comprou o terreno e ajudou na compra dos
brinquedos, livros e equipamentos da Creche Pelerson Penido, além da
montagem de nossa Brinquedoteca.
Considerando o carinho e a dedicação de Dona Rosa Penido Dalla
Vecchia e de sua filha, Eduarda Penido Dalla Vecchia, com o nosso município.
Considerando a gratidão, a amizade, o carinho e o respeito que temos
por toda a família da Sra. Rosa Penido Dalla Vecchia.
Pelos considerados acima, queremos apresentar Moção de Pesar a toda
família, em especial a amiga Eduarda Penido Dalla Vecchia.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021.

Vereador Edson Medeiros de Souza
Autor da Moção
Vereador Adriano Leão Santana

Vereador Maria Cecília dos Santos
Duque

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 19/2021
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo
em acompanhar todas as ações realizadas no nosso município.
Considerando que, como vereador e representante do povo, estou
sempre atento aos acontecimentos em nosso município, principalmente no que
diz respeito à educação.
Considerando que a gratidão é uma virtude que todos nós devemos
colocar em prática todos os dias.
Considerando que o Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, efetivo na rede
municipal como professor de Matemática, sempre desempenhou um excelente
trabalho em nosso município.
Considerando que o Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, juntamente com
todos os colegas que atuam na Escola Francisco de Paula Santos, incentivam
seus alunos a participar de campeonatos, competições, olimpíadas e atividades
extras-curriculares.
Considerando que muitos alunos já receberam várias medalhas,
inclusive de ouro nestas competições.
Considerando que a primeira fase da Olimpíada Tubarão de Matemática
começou no dia 15/12/2020, mesmo em pandemia, período de recesso dos
professores.
Considerando que a segunda fase, no dia 19/01/2021, também durante
o recesso, o professor preparou e acompanhou seus alunos.
Considerando que dois alunos da Escola Prof Francisco de Paula
Santos, João Miguel de Souza Freitas, 7º ano, e Gabriel Henrique Neves Kelly,
9º ano, receberam Menção Honrosa por se destacarem na referida competição.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres colegas, o reconhecimento merecido pelo trabalho
realizado pelo Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, pela equipe gestora e por
todos os professores que atuam na Escola Prof Francisco de Paula Santos.
Que Deus abençoe a todos, pois, mesmo nos dias difíceis que estão passando
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por causa da pandemia, fazem o melhor para transmitirem seus conhecimentos
aos nossos alunos.
Que desta seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação,
aos professores da escola Prof Francisco de Paula Santos, ao Jornal Regional
da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense.
Plenário vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021.

Vereador Edson Medeiros de Souza
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 20/2021
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo
em acompanhar todas as ações realizadas no nosso município.
Considerando que, como vereador e representante do povo, estou
sempre atento aos acontecimentos em nosso município, principalmente no que
diz respeito à educação.
Considerando que a gratidão é uma virtude que todos nós devemos
colocar em prática todos os dias.
Considerando que o Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, efetivo na rede
municipal como professor de Matemática, sempre desempenhou um excelente
trabalho em nosso município.
Considerando que o Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, juntamente com
todos os colegas que atuam na Escola Francisco de Paula Santos, incentivam
seus alunos a participar de campeonatos, competições, olimpíadas e atividades
extras-curriculares.
Considerando que muitos alunos já receberam várias medalhas,
inclusive de ouro nestas competições.
Considerando que a primeira fase da Olimpíada Tubarão de Matemática
começou no dia 15/12/2020, mesmo em pandemia, período de recesso dos
professores.
Considerando que dois alunos da Escola Prof Francisco de Paula
Santos, João Miguel de Souza Freitas, 7º ano, e Gabriel Henrique Neves Kelly,
9º ano, receberam Menção Honrosa por se destacarem na referida competição.
Considerando a importância da família na participação da vida escolar
de seus filhos.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres colegas, o reconhecimento merecido aos alunos João
Miguel de Souza Freitas, Gabriel Henrique Neves Kelly e a seus familiares.
Que Deus abençoe todos que trabalham na escola, seus familiares e alunos
que, mesmos nos dias difíceis por causa da pandemia, estão fazendo o que
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podem para participar das aulas e conseguir os conhecimentos passados pelos
professores.
Que desta seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação,
aos familiares dos referidos alunos, aos professores da escola Prof Francisco
de Paula Santos e ao Jornal O Roseirense.
Plenário vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021.

Vereador Edson Medeiros de Souza
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 21/2021
Considerando que recebemos com surpresa e tristeza a notícia de
falecimento de pessoas amigas.
Considerando que algumas dessas pessoas nos lembram nossa
infância.
Considerando que a colônia japonesa da cidade se encontra em luto.
Considerando que a família Inaba foi pioneira no cultivo da agricultura de
Roseira.
Considerando que seus filhos, netos e bisnetos sempre participaram da
vida de nossa cidade por meio do desenvolvimento de seus trabalhos.
Pelos considerandos acima, apresentamos Moção de Pesar à família
Inaba pelo passamento da Sra. Utako Inaba no dia 16 de março do corrente
ano.
Que essa seja encaminhada aos familiares.
Plenário vereador João Caltabiano, 19 de abril 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 22/2021
Considerando o trabalho realizado pelas senhoras Erica Carneiro, Karina
Teixeira e Gisele Aparecida, fazendo um lindo jardim no local onde tinha
reciclagem na Rua Estrada Imperiador, na Vila Pasin, bairro de Roseira Velha.
Considerando que elas são referência para todas as mulheres que
realizam trabalho braçal, além de serem um exemplo a seguir.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres colegas, Moção de Aplauso pelo trabalho feito.
Plenário vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021

Vereador Luís Henrique Ramos
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 23/2021
Considerando que, muitas vezes, somos surpreendidos com notícias
que entristecem nosso coração.
Considerado o respeito e amizade que temos com a funcionária da
Câmara Municipal, Edna Kazumi Yaegashi.
Considerando que a família Yaegashi é uma das famílias imigrantes
pioneiras em nosso município.
Considerando sua contribuição na agricultura de Roseira.
Pelos considerandos acima, queremos demonstrar nosso carinho por
todos os familiares apresentando a Moção de Pesar pelo falecimento de Carlos
Takashi Yaegashi, no último dia 3 de abril, e de Kaname Yaegashi, no dia 26
de abril do corrente ano.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que seja dado conhecimento aos familiares.
Plenário vereador João Caltabiano, 26 de abril 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 24/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Wilson Benedito dos Santos
Autoria: João Newton Vieira
Destinatário: família do senhor Wilson Benedito dos Santos
Considerando que o senhor Wilson Benedito dos Santos sempre foi um
homem de respeitada conduta e dedicação à família. Sua ausência deixa
desolados seus familiares, amigos e conhecidos, e deixa como exemplo seu
modelo de vida enquanto cidadão de bem.
A Câmara Municipal apresenta nos termos regimentais, por meio do
vereador João Newton Vieira com assento neste Legislativo Municipal, após
ouvido e aprovado pelo Plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a
presente Moção de Pesar à família do senhor Wilson Benedito dos Santos pelo
seu falecimento ocorrido no dia 17 de abril do corrente ano.
Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta
Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar.
Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus para que traga
conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da
fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas
para que o Senhor Wilson Benedito dos Santos descanse em paz.
Plenário vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021

Vereador João Newton Vieira
Autor da Moção

Vereador Adriano Leão Santana

Vereador Edson Medeiros de Souza

Vereador Francisco da Silva Moreira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Joel Polydoro

Vereador Luís Henrique Ramos

Vereadora Maria Cecília dos Santos

Vereadora Regina Aparecida de

Duque

Andrade
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MOÇÃO Nº 25/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Mônica Aparecida Ferreira
Autoria: Adriano Leão Santana
Destinatário: família de Mônica Aparecida Ferreira
Considerando que a senhorita Mônica Aparecida Ferreira sempre foi
uma aluna exemplar na época de escola, de respeitada conduta e uma pessoa
de valor ético e moral. Sua ausência deixa desolados seus familiares,
professores, amigos e fica como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã
de bem.
A Câmara Municipal apresenta nos termos regimentais, por meio do
vereador Adriano Leão Santana com assento neste Legislativo Municipal, após
ouvido e aprovado pelo Plenário, sua solidariedade e encaminhar a presente
Moção de Pesar à família da senhorita Mônica Aparecida Ferreira pelo seu
falecimento tão precoce ocorrido no dia 27 de abril do corrente ano.
Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta
Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar.
Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus para que traga
conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da
fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas.
Descanse em paz. Mônica Aparecida Ferreira.
Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção
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 Maria Cecília dos Santos
Duque

Vereadora Regina Aparecida de
Andrade
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MOÇÃO Nº 26/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Rodrigues
Autoria: Adriano Leão Santana
Destinatário: família de Maria Aparecida Rodrigues
Considerando que a senhora Maria Aparecida Rodrigues, sempre foi
uma mulher exemplar, de respeitada conduta e uma pessoa de valor religioso,
ético e moral. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e fica
como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã de bem.
A Câmara Municipal apresenta nos termos regimentais, por meio do
vereador Adriano Leão Santana com assento neste Legislativo Municipal, após
ouvido e aprovado pelo Plenário, sua solidariedade e encaminhar a presente
Moção de Pesar à família da senhora Maria Aparecida Rodrigues pelo seu
falecimento ocorrido no dia 28 de abril do corrente ano.
Aos familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta
Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar.
Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus para que traga
conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da
fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas.
Descanse em paz, Maria Aparecida Rodrigues.
Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção

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 Maria Cecília dos Santos
Duque

Vereadora Regina Aparecida de
Andrade
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MOÇÃO Nº 27/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento do Sargento PM José Eduardo
Lúcio Júnior
Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque
Destinatário: família do Sargento PM José Eduardo Lúcio Júnior
Considerando que vivemos tempos difíceis por causa da pandemia em
que muitas vidas estão sendo ceifadas precocemente.
Considerando que pessoas de nossa amizade partem para o outro lado
da vida, sem podermos sequer nos despedir.
Considerando que a família Lúcio sempre fez parte de nosso rol de
amigos.
Considerando que os membros dessa família se dedicaram à área da
Segurança Pública.
Considerando que o Sargento PM José Eduardo Lúcio Júnior trilhou o
caminho de seu pai.
Considerando que o mesmo desempenhou suas funções em várias
cidades do Estado de São Paulo.
Considerando que teve o privilégio de fazer parte do rol de muitos
amigos.
Considerando o legado deixado por ele como exemplo para que seus
filhos sigam.
Pelos considerandos acima, apresentamos Moção de Pesar pelo seu
falecimento no dia 23 de abril de 2021.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio 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 28/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Pedro Bernardo
Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque
Destinatário: família do Pedro Bernardo
Considerando que sempre nos solidarizamos com a dor de nossos
amigos diante da perda de um de seus familiares.
Considerando a dor inevitável que a partida de um ente querido traz.
Considerando a participação que todos os moradores exercem como
cidadãos roseirenses.
Considerando que nosso amigo Flávio Bernardo dedica seu trabalho
como membro do Conselho Tutelar de Roseira.
Considerando que no dia 23 de abril de 2021 fomos surpreendidos pelo
falecimento de seu pai, o senhor Pedro Bernardo.
Pelos considerandos acima, apresentamos a toda família Moção de
Pesar pelo passamento de seu genitor.
Esta Casa se sensibiliza à família enlutada.
Que desta se dê conhecimento à família.
Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Moção

Vereador Adriano Leão Santana

Vereador Edson Medeiros de Souza
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MOÇÃO Nº 29/2021
Ementa: Moção de Aplauso aos alunos e professores da EMEF Prof.
Francisco de Paula Santos pelas conquistas no Concurso Canguru de
Matemática
Autoria: Edson Medeiros de Souza
Destinatário: famílias dos alunos e equipe da escola
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo
em acompanhar todas as ações realizadas no município.
Considerando que, como vereador e representante do povo, estou
sempre atento aos acontecimentos do município, principalmente no que diz
respeito à educação.
Considerando que o Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos, juntamente com
todos os colegas que atuam na escola Francisco de Paula Santos, incentivam
seus alunos a participarem de campeonatos, competições e atividades
extracurriculares e que já tivemos alunos que receberam medalhas, inclusive
de ouro nestas competições.
Considerando que no dia 24 de março de 2021, com o apoio da direção
e do professor Rodrigo Ferreira dos Santos, professor de matemática, vários
alunos participaram da Olimpíada Canguru de Matemática.
Considerando que o Concurso Canguru de Matemática é uma
competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.
Considerando que a competição teve origem na França e é administrada
globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou
sans Frontières – AKSF). e é a maior competição de Matemática do mundo,
com mais de 6 milhões de participantes por ano nos mais de 80 países
Considerando que 06 alunos foram premiados nesta competição, sendo
eles:
- João Miguel de Souza Freitas – 7º ano A – Medalha de Bronze
- Sofia Pereira Vilariano – 6º ano – Medalha Honra ao Mérito
- Yuri Costa Campos – 8º ano A - Medalha Honra ao Mérito
- Ana Lívia de Oliveira – 8º ano A - Medalha Honra ao Mérito
- Luiz Felipe Alkmin Galvão – 9º ano B - Medalha Honra ao Mérito
- Nicolly Fernanda Gonçalves Rodrigues – 9º ano B - Medalha Honra ao
Mérito
Considerando a importância da família na participação da vida escolar
de seus filhos.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres colegas, Moção de Aplauso pelo reconhecimento
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merecido aos alunos acima e seus familiares. Que Deus abençoe todos que
trabalham nesta escola, seus familiares e alunos que mesmo nos dias difíceis
de pandemia, estão fazendo o que podem para participar das aulas e obterem
os conhecimentos de seus professores.
Que desta seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação,
aos familiares dos referidos alunos, à direção da Escola Prof Francisco de
Paula Santos, ao Prof. Rodrigo Ferreira dos Santos e ao Jornal O Roseirense.

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021.

Vereador Edson Medeiros de Souza
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 30/2021
Ementa: Moção de Aplauso aos atletas de Jiu-Jitsu pelas conquistas no
Campeonato Paulista
Autoria: Adriano Leão Santana
Destinatário: atletas e equipe Gomes Brothers
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo
em acompanhar todas as ações realizadas no município de Roseira,
principalmente ações no âmbito do esporte.
Considerando que, como vereador e representante do povo, estou
sempre atento aos acontecimentos do município, principalmente
acompanhando os atletas que nos representam com muita dignidade e
respeito.
Considerando que no último dia 30 de maio aconteceu em Embu das
Artes o Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, competição que teve todos os
protocolos de segurança respeitados, inclusive exigindo exames médicos e
testes em relação ao coronavírus.
Considerando que 03 (três) atletas de Roseira foram medalhistas e
trouxeram orgulho para nossa cidade, sendo eles:
- André Luís da Silva – Campeão – Master Faixa Azul
- Jonathan Marcelo Gonçalves Silva – Campeão – Infantil A - Faixa
Branca
- Victor Henrique Joaquim Silva – Vice-campeão – Mirim Faixa Branca
Considerando a importância de todos os envolvidos, mestres, alunos,
familiares e amigos na melhoria da performance e do auto rendimento.
Pelos considerandos, este vereador apresenta a esta Casa, para
apreciação dos nobres colegas, Moção de Aplauso pelo reconhecimento
merecido aos atletas supracitados, seus familiares e seu mestre. Que Deus
abençoe a todos os envolvidos da equipe.
Que desta seja encaminhada uma cópia para a Academia Gomes
Brothers, aos atletas homenageados e ao Jornal o Roseirense.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021.

Vereador Adriano Leão Santana
Autor da Moção
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MOÇÃO Nº 31/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Nelson da Silva Barbosa
Autoria: Luís Henrique Ramos
Destinatário: família do senhor Nelson da Silva Barbosa
Considerando que o Senhor Nelson da Silva Barbosa (conhecido como
Preguinho) sempre foi um homem de respeito de conduta e dedicação à
família.
Considerando que sua ausência deixa desolados seus familiares,
amigos e conhecidos.
Considerando que fica como exemplo seu modelo de vida enquanto
cidadão.
A Câmara Municipal apresenta nos termos regimentais, por meio do
Vereador Luís Henrique Ramos, com assento neste Legislativo Municipal, após
ouvido e aprovado pelo plenário, Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor
Nelson da Silva Barbosa ocorrido no dia 14 de junho do decorrente ano.
Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta
Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar.
Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus para que traga
conforto aos enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a da fé reinem no
meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o
Senhor Nelson da Silva Barbosa descanse em Paz.
Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021.

Vereador Luís Henrique Ramos
Autor 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 Marcelo Vasconcelos dos
Santos

Vereadora Maria Cecília dos Santos
Duque
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MOÇÃO Nº 32/2021
Ementa: Moção de Pesar pelo falecimento de Wandir Rodrigues
Autoria: Edson Medeiros de Souza
Destinatário: família do senhor Wandir Rodrigues
Considerando que o senhor Wandir Rodrigues sempre foi um homem de
respeito, dedicado à família e aos seus companheiros de trabalho, além de um
excelente funcionário municipal de Roseira, cumprindo honrosamente seus
afazeres.
Considerando que o senhor Wandir Rodrigues foi um parceiro da
Secretaria de Educação, sempre disposto a nos ajudar em nossas formaturas e
nas festas de final de ano se caracterizando de Papai Noel todos os anos.
Considerando que o senhor Wandir será lembrado por todos como
nosso eterno Papai Noel.
A Câmara Municipal apresenta nos termos regimentais, por meio do
Vereador Prof Edson Medeiros de Souza, com assento neste Legislativo
Municipal, após ouvido e aprovado pelo plenário, Moção de Pesar pelo
falecimento do Senhor Wandir Rodrigues, ocorrido em junho do decorrente
ano.
Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta
Câmara de Vereadores não poderia deixar de expressar o seu pesar.
Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus para que traga
conforto aos enlutados.
Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021.

Vereador Edson Medeiros de Souza
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MOÇÃO Nº 33/2021
Ementa: Moção de Aplausos pelo trabalho realizado pelo CONDIC
Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque
Destinatário: Cabo Chagas – CONDIC

Comemorar os 34 anos da criação do CONDIC na cidade de Roseira é
um momento ímpar e de satisfação, pois o Conselho Comunitário dos Direitos
Civis de Roseira presta um relevante serviço à população roseirense por meio
de reuniões mensais com a presença dos membros – tanto pessoas da
comunidade civil quanto autoridades – que são apresentados e discutidos
temas importantes para garantir os direitos de todos.
A seriedade de seu presidente, senhor Edson Chagas Rodrigues, e a
atuação dos membros representa muito bem a população roseirense.
É com grande alegria que a Câmara Municipal de Roseira parabeniza a
todos os membros do CONDIC e apresenta a presente Moção de Aplausos
pelo trabalho voluntário realizado na cidade de Roseira.
Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Moção

