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MOÇÃO Nº 016/2019 

 

 

A Câmara Municipal de Jaguariúna, 

 

 

A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Câmara 

Municipal, em valorizar todo o empenho e dedicação de uma família, que juntamente 

com um grupo de voluntários, condoídos pela tragédia ocorrida em Brumadinho, não 

mediram esforços arrecadando doações diversas, para amenizar um pouco o 

sofrimento alheio. 

Em 26 de janeiro de 2019, o Sr. Lino Ramalho, disse para o filho 

Robson Castro, que se conseguisse arrecadar roupas e mantimentos, ele levaria até 

às pessoas necessitadas de Brumadinho.  

Robson aderiu à ideia fazendo uma live ao vivo no Facebook, 

solicitando ajuda de voluntários, para obterem êxito nesse intento.  

Como precisavam ter um local para facilitar a entrega dessas 

doações, ele solicitou também ao Ilmo. Diretor da UNIFAJ, Sr. Flávio Paceta, ajuda 

para arrecadação e autorização para cadastrar a UNIFAJ como ponto de entrega.  

  Prontamente ele consentiu, e ainda colocou à disposição, todas às 

Unidades e Equipes, para ajudarem durante esse processo. 

Todos ficaram muitos surpresos com a repercussão obtida, pois  

conseguiram muitas doações que foram entregues até 01 de fevereiro, dia estipulado 

para encerramento. 

A Sra. Vagna de Castro, mãe do Robson, durante o processo foi 

separando e ajeitando tudo para a viagem. Saíram de Jaguariúna no dia 02 de 

fevereiro às 4 horas da manhã, e chegando, em Brumadinho, às 16 horas, seguiram 

direto para a Paróquia São Sebastião, onde deixaram o material para serem 

distribuídos aos necessitados.  

Ao verem o local destruído pela lama, disseram que o impacto foi 

devastador. Emocionados e muito tristes, viram os esforços dos bombeiros, pessoas 

voluntárias, de vários estados do Brasil e até mesmo de outros Países, procurando 

nos destroços algum sobrevivente. 

Havia também no local, a presença de moradores que sobreviveram, 

que inconsolados e inconformados, remexendo na lama  a procura de parentes e 

amigos diziam, que, infelizmente quase toda a população, tinha alguém que pereceu 

nesta tragédia que poderia ter sido evitada.  
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Orando e pedindo a Deus um pouco de paz no coração de todos, 

retornaram para Jaguariúna. 

Foi uma experiência única, que pretendem não reviver jamais.  

Por essa família e todos os voluntários que  imbuídos do objetivo de 

proteger e salvar a pureza da dignidade humana, não medindo valores, nem tempo, 

que se dedicaram e se propuseram a fazer uma ação voluntária de coração, para levar 

um pouco de alento, esperança e Deus a essas pessoas atingidas nessa tragédia, 

expressamos o nosso reconhecimento parabenizando a todos. 

Diante do exposto, apresento a mesa, Moção de Congratulações e 

Louvor ao: Sr. Lino Ramalho – motorista e dono do caminhão, Sra. Vagna Castro 

que foi a responsável pela triagem, aos coordenadores: Robson Castro e 

Ronaldo Gasparini, aos voluntários Claus Borges, Isaías Oliveira, Ana Castro, 

Thainara Castro, Moacir Bueno, Júnior Prado, Ana Paula Espina, Paula Saviolli, 

Renata Rigobelli, Juliana Alface, Lourdes Ramalho e Neide Ramalho, e ao Ilmo. 

Diretor da UNIFAJ Sr Flávio Paceta. 

Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada aos 

endereços. 

Gabinete do Vereador David Hilário Neto, 28 de fevereiro de 2019 

As.) VEREADOR DAVID HILARIO NETO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária realizada aos 12 de março corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 13 de março de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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