Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

MOÇÃO
N° O.V , DE 2.021.
Assunto:- Propõe aplausos ao Diácono Geraldo Ferreira
Gonçalves, pelo transcurso de aniversário
natalício e de proficua atuação à frente da
comunidade católica da Paróquia de Nossa
Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu.

SENHOR PRESIDENTE,

No dia 06 de junho próximo vindouro, o Professor
Geraldo Ferreira Gonçalves, Diácono da Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário, comemorará festivamente noventa (90) anos de profícua existência.

Ao longo de sua trajetória, destacamos a liderança e
contribuição que esse respeitável cidadão prestou e presta a nossa sociedade,
através do fecundo e voluntarioso trabalho social e de evangelização, fato que
lhe rendeu o respeito e a estima da comunidade guaçuana, em especial a
comunidade radicada na região central do município.

Professor Geraldo Ferreira Gonçalves, que também
foi educador e através do seu labor honrado dignificou a classe educacional
do município, exerceu outros importantes cargos públicos, acumulando vasta
folha de serviços prestados ao município. Atuou como Vereador eleito por
dois mandatos, períodos de 1989/1992 e 1997/2000, e também ocupou o
cargo de Vice-Prefeito Municipal por três períodos governamentais,
quadriênios de 1993-1996, 1997-2000 e 2005-2008, além da função de
diretor do CEGEP (Centro Guaçuano de Educação Profissionalizante).

Durante seu mandato de Vereador a Câmara
Municipal, desempenhou as funções de 1° Secretário da Mesa Diretora no
biênio 1989/1990, presidiu a Comissão de Educação, Saúde e Assistência
Social no biênio 1989/1990 e em 1989 fez parte da Comissão Especial para
elaboração do ante projeto da Lei Orgânica do Município e do Regimento
Interno da Câmara Municipal.

O Professor Geraldo Ferreira Gonçalves é daqueles
homens que se distinguem entre os personagens que dedicaram suas vidas
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em prol do próximo e os mais necessitados, alicerçado no princípio da fé cristã
romana e em obediência ao sacerdócio da Igreja Católica e com certeza
deixará um inestimável legado à posteridade.
Ao manifestar nossos efusivos cumprimentos pelo
transcurso de aniversário do Professor Geraldo Ferreira Gonçalves e pelos
relevantes serviços prestados à comunidade católica vinculada a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário e mercê do que ele representa para os milhares de
fiéis guaçuano;

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU propõe
seja consignado nos anais da Casa voto de aplausos ao Diácono Geraldo
Ferreira Gonçalves, pelo transcurso de aniversário que será comemorado no
dia 9 de junho de 2021, bem como pelos trinta anos de fecunda atuação à
frente da comunidade católica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
Requer, finalmente, sejam cientificados sobre o
inteiro teor desta propositura, o Professor Geraldo Ferreira Gonçalves e o
Pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Padre Paulo Roberto Valim
Santos, de modo que essa grata efeméride fique registrada nos anais desta
Casa de Leis.

Sala "Ulysses Guimarães", 31 de maio de 2021.

'Ê~
Vereador GUILHERME DE SOUSA CAMPOS
Presidente
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