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MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos ao Ilustríssimo  Senhor 

FELIPE DA COSTA OLIVEIRA – Servidor Público, pelos seus 

renomados trabalhos como colecionador e analista de 

acontecimentos passados. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 
 

     É com muito orgulho que apresento 

para aprovação do Douto Plenário, a Moção de Aplauso, 

parabenizando Ilustríssimo Senhor Felipe da Costa Oliveira, que 

foi galardoado com o Prêmio Ordem do Mérito Coninter Artes, 

no dia 02 de agosto p. passado, na Câmara Municipal de 

Araraquara/SP. 

            Dentro de sua área de atuação e 

habilidades visa  o responsável do acervo quanto a estudar, 

pesquisar e analisar os acontecimentos do passado e seus 

impactos e relevância para a época atual. Esses 

acontecimentos dizem respeito à sociedade, economia, cultura, 

natureza, espécies, ideias e demais circunstâncias pertencentes 

ao cotidiano do ser humano. É de conhecimento que o papel 

que esse pesquisador exerce é investigativo, analítico e crítico; 



feito através do resgate e compartilhamento de memórias e 

acervos importantes para a trajetória da humanidade. Desses 

acervos, o destaque enfocou a Revolução de 1932, que é a 

celebração da data magna do Estado, em memória ao dia em 

que o povo paulista pegou em armas para lutar pelo regime 

democrático no País e que foi um movimento ocorrido entre os 

meses de julho a outubro do ano de 1932, tendo por objetivo a 

derrubada do governo do então Presidente Getúlio Vargas. 

Portanto, em sua rotina permeada por diversos tipos de objetos 

coletados por anos durante suas buscas pelos locais mapeados 

como “trincheiras” e zonas de combate, estes foram doados 

para perpetuar a história e, com isso, recebendo as sinceras 

Congratulações da Câmara Municipal de Araraquara, 

informação esta repassada pelo Professor e Historiador Rogério 

Belmiro Tamppelini, em vista dos relatos vividos, visando à 

preservação do patrimônio histórico e cultural de nossa cidade 

que também foi palco desta batalha. A Câmara Municipal de 

Queluz mantém em sua Sede uma Galeria que retrata sobre a 

“Revolução de 32” – Vereador Jorge Norberto - “Pracinha”. 

           A homenagem é justa e merece ser 

perpetuada nos Anais Legislativos desta E. Casa de Leis, onde 

relíquias deste fatídico momento têm sua notoriedade para as 

gerações futuras, expostas em Museu, como marco para o povo 

queluzense. 

                   A Moção de Aplauso só vem 

abrilhantar a corrente de honrarias desta Casa de Leis e saber 

que a cidade de Queluz está fazendo parte da história da digna 

e hospitaleira cidade de Araraquara, ciente que o Sr. Felipe em 

sua pesquisa foi bem sucedido, e como bem expressada pelo 

Filósofo Grego Aristóteles: “A grandeza não consiste em receber 
honras, mas, em merecê-las”. 

           A corrente se estende e o que se 

almeja é a aprovação por este digno e ilustre plenário, 



Casa de pessoas que corroboram por uma cidade forte 

e povo de bem e que também sabe enaltecer aqueles 

que fazem parte do contexto de nosso Pedacinho do 

Céu. 

                                 Pela aprovação, é a presente 

Moção de Aplauso, requerendo o envio da presente 

Moção de Aplauso à Câmara Municipal de Araraquara, 

Estado de São Paulo, sito à Rua São Bento, 887 – centro – 

Cep: 14.801-300, para que faça parte dos Anais 

Legislativos. 

 

        Sala das Sessões, Drº João Monteiro da 

Silva, em 28 de agosto de 2017. 

 

 

      

 

                                   LUIS GUSTAVO SILVA RIBEIRO 

      Vereador PSD 


