
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador ÂNDRIO DE SOUZA LIMA, a Câmara 

Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem constar em seus 

anais, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Motorista da Saúde, FRANCISCO DO 

NASCIMENTO DE SOUSA, popularmente conhecido como MARANHÃO 

 
A presente moção é devidamente justificada pela atuação do cidadão, que ora 

congratulamos, no que tange em seu atuar como motorista na Secretaria de Saúde em nosso 

município.  

Nascido no dia 16 de junho de 1975, no distrito de Celeiro na cidade de Pio XII- 

Maranhão, filho de Cândido Rodrigues de Sousa e Maria José do Nascimento de Sousa, saiu da 

sua terra natal rumo ao Estado do Rio de Janeiro em busca de um dos meus sonhos, a musica! 

Salvo engano, no dia 03 de março de 2000, foi morar em trindade, São Gonçalo-RJ, trabalhando 

como vendedor ambulante, morando apenas 08 meses. Devido ter ficado sem serviço em São 

Gonçalo, veio morar em Itaocara - RJ, e através de um morador de Itaocara que tinha parentes 

em São Gonçalo-RJ. Por mais ou menos 04 anos morou em Itaocara e trabalhava como 

vendedor ambulante. No decorrer desses 4 anos comprou um lote na Serrinha onde fez sua 

humilde casa,  vindo morar na terra amada Aperibé-RJ. Aqui começou a trabalhar na prefeitura 

transportando pacientes, por lembrar que seu pai falava que a gente só sabe quem são os 

nossos amigos é na hora que precisamos de ajuda, e a hora que mais necessitamos de ajuda, é 

na hora da doença, dai ele pensou vou trabalhar transportando pacientes porque eu vou fazer 

o que eu gosto ajudar as pessoas. 

Esta Casa Legislativa deseja os votos de estima e consideração, 

Atenciosamente. 

Câmara Municipal de Aperibé, 16 de maio de 2019. 

   

    João Augusto Macêdo de Araújo                           Ândrio de Souza Lima 
                                     Presidente                       vereador-propositor 


