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MOÇÃO Nº 003/2021 
 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família AVELINO, pelo 
falecimento do Sr.GERALDO AVELINO, ocorrido no dia16 de dezembrode 
2020. Natural de Cafelândia– SP,faleceu com79anos de idade. Residente na Rua 
AugustimManzano Hernandes, nº 140, Centro, em nossa cidade, foi funcionário 
da nossa Prefeitura por quinze anos, se desligando depois de se aposentar em 
2007, cumprindo sua missão como motorista de ambulância exemplar e 
dedicado,contribuindo para a prática de salvar vidas, tornando-se merecedor de 
todo nosso carinho, respeito e admiração. O Sr. Geraldo Avelinoera casado com 
a Sra. Maria Batista Avelino, onde dessa união, nasceram as filhas: Nelsi, 
Sandra e Márcia. 

Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. 
OSr. Geraldo Avelinogozava do amor de seus familiares e da estima, respeito e 
amizade das pessoas da nossa comunidade, dentre as quais tivemos a alegria em 
pertencer. Sua partida para junto de Deus deixará muitas saudades. Porém, 
temos certeza de que será sempre lembrado por todos nós através das orações, 
mostrando que no plano de Deus a vida não é tirada e sim transformada. 

Aos familiares enviamos as nossas mais sinceras 
condolências e que a alma doSr. Geraldo Avelinoencontre o seu espaço que já 
estava reservado junto ao Criador. 

Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 12 de fevereiro de 2021 

 
 

_____________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 
- Vereador - 

mailto:secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br

	_____________________________
	GERSON CAETANO CREPALDI
	- Vereador -

