Excelentíssimo Senhor Vereador
JUARES CARLOS HOY
Presidente da Câmara Municipal de Canoas

PROJETO DE LEI Nº___ DE ______ DE_________________ DE 2013

O Vereador Paulo Rogério Ambieda, membro da Bancada do Partido Dos trabalhadores
(PT), no uso de suas atribuições, vem, na forma regimental, apresentar o seguinte
Projeto de Lei:

Denomina que a Rua E do Loteamento Industrial Jorge
Lanner passará a chamar-se Rua Moab Caldas

JUSTIFICATIVA

A região do loteamento Jorge Industrial Jorge Lanner mudará significativamente
nos próximos anos devido às obras de infraestrutura que estão sendo feitas no seu
entorno. Uma plataforma logística, assim como um novo loteamento habitacional, estão
projetados para região. Tendo em vista todas estas mudanças, é necessário que as ruas
em grande parte denominadas por letras passem a ter nomes com referência, auxiliando
moradores, funcionários, empresários e o serviço dos correios.
A escolha do nome para Rua “E” é uma homenagem ao ex-deputado estadual,
jornalista e líder Umbandista Moab Caldas, e sua localização está em anexo, conforme
memorial descritivo de logradouro fornecido pela Prefeitura Municipal de Canoas.
Filho de Dr. Zanelli Caldas e Maria Cavalcanti Caldas, Moab Caldas, nos idos
de fevereiro de 1939, então órfão de pai e mãe, aqui aportou, trazido pelo desejo de
encaminhar sua vida. Desceu de Itapagé, Alagoas, com o coração partido pela saudade,

mas imbuído da vontade de trabalhar e crescer. Uma semana depois, já exercia atividade
nos escritórios da Fábrica de Artefatos de Borracha Barbonite. Aliou o trabalho ao
estudo. Diplomou-se como Técnico Agrícola e Veterinário pelo Instituto Federal de
Agronomia e Veterinária “Floriano Peixoto”, com láurea.
Com o eclodir da 2ª Guerra Mundial, foi convocado e prestou serviço militar na
Brigada que, como força reserva do Exército, fazia reservistas. Galgou os postos de
Cabo e 2º Sargento. A conduta de caserna recomendou-o para 22 louvores especiais em
Boletim. Fundou, com companheiros, o Club de Subtenentes e Sargentos, tendo sido
escolhido seu 1º Secretario e Orador Oficial. Terminada a hecatombe da 2ª guerra, mas
sempre dominado pelo desejo de saber e crescer, em 1946, já licenciado do serviço
militar, envereda pelo caminho da Justiça.
No Tribunal do Júri, assumiu o cargo de ajudante-oficial de Cartório. Após três
anos, era intitulado Escrivão do Crime, mercê de sua eficiência e dedicação. Nesta
mesma época, sem descuidar do espírito e das coisas espirituais, volta-se para o
Espiritismo e Umbandismo. Passou a escrever em jornais e falar nas rádios.
O nome Moab Caldas passa a ser conhecido, amado e respeitado. Recebeu,
então, de uma significativa parcela da sociedade gaúcha, a retribuição do amor que,
carinhosamente, passou a dedicar à Cidade de Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul por
inteiro. Em 1952, contraiu núpcias com a Profª. Nélli Pamplona Corte Real da Silveira,
de tradicional família pelotense. As raízes mais se aprofundam. Os frutos deste amor
florescem nos filhos Naillen, Moab, Zanelli, Jardem e Lúcia.
Seu trabalho, garantindo o progresso espantoso da religião, foi motivo de
destaque ao ser entrevistado pela BBC de Londres, Voz da América e Times.
Desempenhou o papel de colunista de Zero Hora. Em 1953, funda a União da Umbanda
do Rio Grande do Sul, da qual é seu Presidente de Honra. Igual título detém da
Assembleia de Representantes, que reúne Umbanda e Cultos Afros, com mais de 50 mil
centros.
Em Canoas ajudou a fundar a Associação dos Umbandistas, representação mais
antiga da umbanda na cidade. Ávido de conhecimento, ingressou na Ordem Maçônica,

sendo iniciado em seus augustos mistérios, como membro da Loja Frederico II, onde
desenvolve importante trabalho pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Atuou,
igualmente, na área Kardecista, onde fundou diversas sociedades e onde, igualmente,
profere palestras.
Reconhecido por sua capacidade, teve o seu nome mencionado em obras
nacionais e internacionais, tendo atuado já diversas vezes fora do Brasil. Passou a
exercer uma liderança positivamente mercê de suas qualidades, sempre voltada para as
coisas do povo e suas necessidades. O caminho da realização era a política.
O reconhecimento do trabalho, até então realizado, espelhou-se nas urnas. Em
1957, é eleito Deputado Estadual pela sigla PSD, sendo o 3º mais votado. Ao final do
1º mandato, por ter defendido o Divórcio e ter organizado, administrativamente, as
Correntes Populares do Espiritualismo, negam-lhe registro para reeleição, proposição
escrita do clero de então, o que consta em Ata Oficial.
O PTB oferece-lhe a legenda. Quase dobra a votação. No 3º mandato, é cassado
pelo arbítrio do Ato Institucional n°5. O ato tolheu a atividade física exercida, mas
jamais pôde cassar as ideias e ideais do homenageado. Continuou na luta. O espírito
fortalecido jamais fraquejou.
Integrou o Movimento da Legalidade, Sua destacada liderança umbandista
permitiu que se tornasse o primeiro deputado umbandista eleito no Brasil. Integrou o
movimento infantil e jovem, promovendo aulas de evangelização e palestras
doutrináveis, divulgando as verdades espirituais. Em 1987 é reconhecido como cidadão
honorário de Porto Alegre. Já no ano de 1997, através do Projeto de Lei de autoria do
Vereador Nereu D´avila, do PDT, o logradouro irregular conhecido como Avenida
Tronco, no bairro Santa Teresa, em Porto Alegre, passa a ser chamado de Avenida
Moab Caldas, como reconhecimento dado a este grande líder, tendo inclusive a
aprovação popular dos moradores da região, através de abaixo assinado.
Jamais deixou de trabalhar pela religião e atender às inúmeras pessoas que o
procuravam, porque seu espírito humanitário valorizava o homem e suas
potencialidades, na luta por uma sobrevivência e dignidade.

Foi um batalhador pela

aproximação real das religiões. Foi chamado um dos bandeirantes das Repúblicas do
Prata. Enfim, um Universalista. No dia 16/04/2011, a Federação Afro Umbandista do
Estado do Rio Grande do Sul, a FAUERS, inaugurou o escritório de atendimento à
comunidade afro-umbandista e espiritualista do RS, criando o ESPAÇO MOAB
CALDAS, uma homenagem mais do que merecida ao líder que inspira o trabalho da
Federação.
No dia 20 de agosto de 1996, faleceu, em decorrência de uma isquemia, o maior
líder da Umbanda no Estado do Rio Grande do Sul, irmão MOAB CALDAS, Diretor
Espiritual da União de Umbanda do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual
representando a Umbanda na Assembleia.

Atenciosamente,

Canoas, 26 de julho de 2013.

Vereador Paulo Rogério Ambieda.
Membro da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT)

PROJETO DE LEI Nº___ DE ______ DE_________________ DE 2013.

Institui Denomina a Rua E do Loteamento Industrial
Jorge Lanner que passará a chamar-se Rua Moab Caldas

Art. 1º Art. 1º. Denomina a Rua E do Loteamento Industrial Jorge Lanner, que passará a
chamar-se Rua Moab Caldas.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, em ______ de _________________ de
2013.

