
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO 
ESTADO DO CEARÁ 

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951 
MARCO   -   CEARÁ 

 

 

MOÇÃO DE PESAR 01/2016 

 
 
 
Ao Exmo. Sr. 
Francisco José Cordeiro 
Presidente da Câmara Municipal 
Marco/CE 
 
 
A Vereadora que a esta subscreve requer que seja encaminhada a 
matéria em epígrafe e a seguir discriminada: 
 
Solicito que seja registrada em Ata desta Casa Legislativa Moção 
de Pesar apresentando sinceras condolências pelo falecimento do 
jovem João Paulo Cruz, ocorrido no dia 25/01/2016, no Hospital do 
Coração de Sobral, em Sobral-Ceará. 

 
 
 
 

Antônia Glaucy Osterno Rios 
Vereadora 

 
 

Antônio Erivaldo Fonteles 
Vereador 

 
 

Tereza Cristina Rios Vasconcelos 
Vereadora 

 
 

Francisco Robério Vasconcelos 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
 

 

Honra-nos termos em Marco um cidadão como foi João Paulo da 

Cruz, pelo que fez pelos jovens, e, principalmente, por nossas 

crianças, dedicando-se ao trabalho voluntário da evangelização, um 

exemplo digno de aplausos, por seus inegáveis méritos. 

Por reconhecermos o valor de seu trabalho e de sua contribuição 

para o enriquecimento da fé cristã nos munícipes é que propomos a 

presente Moção.  

João Paulo da Cruz nasceu no dia 13 de janeiro de 1981, nesse 

Município, sendo, seus pais, Elias Marques da Cruz e Maria Helena 

da Cruz, pessoas humildes, mas honradas. Desde criança, aos 09 

(nove) anos de idade, mostrou-se dedicado aos ensinamentos da 

Igreja.  Valorizava com afinco sua família, que atuava de maneira 

conjunta em todas as suas realizações.  

Cultivava de maneira intensa as boas amizades que conquistou 

durante o desenvolvimento dos trabalhos pastorais, enquanto 

participava das organizações da Igreja, nas Santas Missões 

Populares, na Fraternidade Kyria e na Comunidade Filhos de Sião, 

dentre outras.  

Mesmo tendo sua saúde fragilizada, por ter sido submetido a cirurgia 

cardíaca para substituição de três válvulas, nunca deixou-se abater. 

Assim, vinha lutando contra esses problemas sempre firme e com 

profunda fé em Deus, conduzindo suas atitudes com resignação e 

alegria frente os desafios da doença. 

Era catequista, e como tal, dedicava-se bastante aos trabalhos 

voluntários de evangelização. Reconhecemos que João Paulo nos 

traz exemplos, cultivando valores de amor à família, dedicação e 

força de vontade.   

Como bom cidadão, interessado no desenvolvimento de nossa 

cidade, estava sempre presente nas Sessões Ordinárias desta 

Câmara Municipal, observando o trabalho dos Vereadores. 
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Pessoa simples; amigável; boa de conversa; afável. 

Mesmo sendo, esta, uma homenagem tão singela, a Câmara 

Municipal de Marco sente-se honrada em prestar aos seus familiares 

a admiração e reconhecimento de toda a comunidade por este 

jovem, cujo falecimento consternou a todos.          

 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 29 de 
janeiro de 2016. 
 
 
 
 

Antônia Glaucy Osterno Rios 
Vereadora 

 
 

Antônio Erivaldo Fonteles 
Vereador 

 
 

Tereza Cristina Rios Vasconcelos 
Vereadora 

 
 

Francisco Robério Vasconcelos 
Vereador 

 

 

  

 

 

 

 


