
GABINETE DA VEREADORA ROSANA ROSA 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0437/2014 

A Câmara de Vereadores de Itaboraí, no uso de suas atribuições, 

Resolve: 

Art. 1º. Conceder, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS a HAYDÊE 
DIAS DE MORAES DA SILVA, pelos relevantes serviços prestados ao Município 
de Itaboraí. 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se tal proposição, pela dedicação com que esta mulher guerreira, desenvolve seu 
labor contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do Município de Itaboraí.   No 
reconhecimento de tal dedicação a que venho apresentar Moção de Aplausos a esta 
personalidade, pelo brilhante exemplo e os relevantes serviços prestados ao nosso 
Município.   

 

 

______________________________ 
Rosana Rosa 

Vereadora autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABINETE DO VEREADOR EZIO BARCELOS 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0385/2014 

O Vereador EZIO BARCELOS, no uso de suas atribuições legais, e 
especialmente em face do que dispõe o art. 89, inciso XII e art. 108 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a presente 

  

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

  

Trata-se de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO que o Vereador Ezio Barcelos 
apresenta diante desta Casa de Leis, e aprovada em sessão plenária do dia 15 
do corrente, com vistas a parabenizar a Primeira Igreja Batista em Itambi, bem 
como a toda sua liderança, pelos 50 anos da Igreja em Itambi. 
 
JUSTIFICATIVA 

Justifica-se tal proposição, pelo brilhante desempenho da Primeira Igreja Batista em 
Itambi ao longo dos últimos 50 anos. A Primeira Igreja Batista em Itambi foi organizada 
pela PIB de São Gonçalo, em 19 de janeiro de 1964, pelo Pastor Waldemar Zarro. O 
trabalho em Itambi sempre muito difícil começou na Vila de Itambi em um loteamento 
comprado pela igreja de São Gonçalo. Na igreja passaram alguns pastores que 
realizaram com sua dedicação um ótimo trabalho. As bênçãos de Deus foram crescendo 
e produzindo frutos. Em 1973 o pastor Ozeas decidiu transferir o endereço da igreja. A 
Vila de Itambi estava dando lugar para o desenvolvimento em um outro loteamento 
chamado João Caetano que ficava no outro lado da rodovia BR 493. Em um ato corajoso 
e de visão a igreja adquiriu três terrenos para construir o seu novo templo.    Com o 
passar dos tempos a igreja adquiriu mais dois terrenos ao lado com a liderança do Pastor 
Alianir Ribeiro, ficando com um patrimônio considerado para desenvolver vários trabalhos 
sociais com a comunidade.    Com o propósito de ensinar e treinar cada indivíduo para o 
desenvolvimento de seus dons em benefício do crescimento da comunidade para que ela 
seja cheia do Espírito Santo e realize com excelência o plano de salvação em Jesus. 

 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 
 
 
 
 
 
 
GABINETE DO VEREADOR EZIO BARCELOS 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0390/2014 

O Vereador EZIO BARCELOS, no uso de suas atribuições legais, e 
especialmente em face do que dispõe o art. 89, inciso XII e art. 108 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a presente. 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS 

Trata-se de MOÇÃO DE APALUSO E CONGRATULAÇÃO que o Vereador 
Ezio Barcelos apresenta diante desta Casa de Leis, e aprovada em sessão 
plenária do dia 15 do corrente, com vistas a parabenizar ao Esporte Clube 
Bairro Amaral, bem como a toda sua liderança pelo Título de Campeão Invicto 
do Campeonato de Verão Visconde de Itaboraí. 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 

Justifica-se tal proposição, pelo brilhante desempenho da equipe do Esporte Clube 
Bairro Amaral, que há mais de 30 anos está presente na comunidade ensinando valores 
fundamentais, como a autoconfiança, a inclusão social, o trabalho em equipe e o respeito 
pelas outras pessoas.   Que esta Moção possa expressar o sentimento de consideração 
e respeito pelos homenageados. 

 

 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABINETE DO VEREADOR ROBERTO COSTA 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0155/2014 

ROBERTO COSTA, vereador desta Casa Legislativa, de acordo com o Artigo 
108, § 1º do Regimento Interno desta Casa, solicita que seja 
enviada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ÀS IRMÃS FRANCISCANAS DE 
SÃO JOSÉ, PELOS TRINTA ANOS DE PRESENÇA E MISSÃO EM 
ITABORAÍ, COMEMORADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2014, NO 
EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ DO IGUÁ.     

 

 
 
  

JUSTIFICATIVA 

Ao parabenizar as queridas Irmãs Franciscanas de São José através desta Moção de 
Congratulação, buscamos reconhecer e agradecer por tudo o que essas destemidas 
mulheres fizeram e fazem por nossa gente, transformando indistintamente parcela de 
nossa sociedade em cidadãos e cidadãs do bem, através da educação e de uma 
convivência fraterna com suas famílias. Oportuno se faz ainda, marcar tão importante 
data, rogando ao bondoso Deus a perpetuação e ação das mesmas por longos anos em 
nossa sociedade, garantindo assim a qualidade transformadora de seres humanos 
através de verdadeiras missionárias dedicadas ao serviço da Igreja.     

 

     

______________________________ 
Roberto Costa 
Vereador autor 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO VEREADOR EZIO BARCELOS 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0504/2014 

Apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o douto plenário e dispensada às 
formalidades regimentais, Moção de Congratulação aos Sra. Ana Maria 
Fernandes dos Anjos, bem como a equipe de enfermagem da Unidade de 
Atendimento Médico Emergencial (AME – ITAMBÍ), pela comemoração do dia 
do enfermeiro em 12 de maio do ano corrente. 

  

 

JUSTIFICATIVA 

Pela comemoração do dia do enfermeiro em 12 de maio 

 

 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO VEREADOR EZIO BARCELOS 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0504/2014 

Apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o douto plenário e dispensada às 
formalidades regimentais, Moção de Congratulação aos Sra. Ana Maria 
Fernandes dos Anjos, bem como a equipe de enfermagem da Unidade de 
Atendimento Médico Emergencial (AME – ITAMBÍ), pela comemoração do dia 
do enfermeiro em 12 de maio do ano corrente. 

  

Sala das Sessões, Terça, 13 de Maio de 2014 

JUSTIFICATIVA 

Pela comemoração do dia do enfermeiro em 12 de maio 

 

 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0504/2014 

Apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o douto plenário e dispensada às 
formalidades regimentais, Moção de Congratulação aos Sra. Ana Maria 
Fernandes dos Anjos, bem como a equipe de enfermagem da Unidade de 
Atendimento Médico Emergencial (AME – ITAMBÍ), pela comemoração do dia 
do enfermeiro em 12 de maio do ano corrente. 

  

 

JUSTIFICATIVA 

Pela comemoração do dia do enfermeiro em 12 de maio 

 

 

 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
PROCESSO Nº 0936/2014 

Trata-se de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO que o Vereador Ezio Barcelos 
apresenta diante desta Casa de Leis, e aprovada em sessão plenária do dia 
07 do corrente, com vistas a parabenizar a IGREJA EVANGELICA 
ASSEMBLÉA DE DEUS EM ITAMBI, bem como o Pastor Presidente Heraldo 
Dias Pereira, e o Pastor local Otoniel Carvalho da Silva, pelos 63 anos da 
Igreja em Itambi, pelo brilhante desempenho da IGREJA EVANGELICA 
ASSEMBLÉA DE DEUS EM ITAMBI ao longo dos últimos 63 anos.  
  
A Igreja foi organizada pela filial de Magé CONEMAD, em 1951. Iniciou-se um 
grande trabalho na Vila Nova de Itambi, em 1960 com o compra do terreno do 
templo atual deu-se continuidade da obra de Deus nesta localidade a qual 
estamos completando 63 anos de existência nesse bairro. Com o propósito de 
ensinar e treinar cada indivíduo para o desenvolvimento de seus dons em 
benefício do crescimento da comunidade para que ela seja cheia do Espírito 
Santo e realize com excelência o plano de salvação em Jesus. 
  
Que esta Moção possa expressar o sentimento de consideração e respeito 
pelo homenageado. 

 

______________________________ 
Ezio Barcelos 

Vereador autor 
 

 


