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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23 , DE 2.Ó21
Dispõe sobre a concessão de Título de "Cidadã Guaçuana" à
Senhora Roseni de Paula Bernardino.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU APROVA:

Art. 10 Fica concedido o Título de "Cidadã Guaçuana" à
Ilustríssima Senhora ROSENI DE PAULA BERNARDINO.
Art. 2° A entrega do referido título, dar-se-á em Sessão Solene
desta Câmara Municipal, a ser previamente marcada pela Presidência da
Câmara Municipal.
Art. 31 As despesas com a execução do presente Decreto
Legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias.
Art. 40 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
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Roseni de Paula Bernardino, nascida em Bauru/SP, em 29/03/1955, mudou-se para Mogi
Guaçu em 1961, filha de Militar, Sr. Olindo de Paula e Sra. Maria Antônia Fernandes de
Paula, casou-se com José Bernardino Neto em 1975, desta união tiveram 02 filhos,
Rodrigo de Paula Bernardino e Flávia Roberta Bernardino.
Ficou viúva em 1998 e tornou-se o pilar principal da família, desde sempre batalhando
para prover estudo e uma vida melhor aos dois filhos.
Iniciou o trabalho na Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu em 1988, como concursada e
exerce até o presente momento a função de merendeira escolar, com 33 anos como

a

servidora pública sem afastamento, demostrando extremo comprometimento com a
função/trabalho.
Devido à imensa dedicação com todo amor e carinho ao seu trabalho junto às crianças
nas escolas onde trabalhou e trabalha, onde alguns alunos já se formaram se casaram e
seus filhos também passaram por ela, todos ainda a chamam de Tia Rose como é
conhecida carinhosamente.
Por muitos anos trabalhou junto a Prefeitura nos Jogos Regionais (jogos esportivos) em
outras cidades, em todo ano por um período ficava longe da família para estar prestando
serviço.
Sempre que fora chamada fez questão de trabalhar como voluntária nas atividades da
APAE de Mogi Guaçu, onde o seu filho Rodrigo estuda desde os 8 anos de idade.
Hoje ela tem uma linda netinha de 9 anos chamada Lorena Bernardino Favareto, fruto da
união de sua filha Flávia e Carlos Alexandre Favareto.

