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MOÇÃO Nº 016/2017 
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 

Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família SEGATO, pelo falecimento da Sra. TEREZA 
GARBELINI SEGATO, ocorrido no dia 01 de março de 2017. Natural de Pirajuí – SP, 
faleceu com 87 anos de idade. Residente na Rua Francisco Linares, nº 185, nesta cidade. 
A Sra. Tereza Garbelini Segato era viúva do Sr. Otávio Segato, onde dessa união 
nasceram os filhos: Rosalina, Osiel, Maria Aparecida, Lucinda, Alcindo e Lúcia. Era uma 
cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora de seus deveres que teve suas atividades 
pautadas com muita honestidade. 

Teve atuação de destaque na fundação da Associação de 
Melhor Idade do nosso município e continuou ativa enquanto pode, participando e 
colaborando com as ações, desempenhando papel de grande relevância nas atividades de 
melhoria da qualidade de vida dos idosos na nossa cidade. 

  A Sra. Tereza Garbelini Segato gozava 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 lembrada 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 da Sra. Tereza Garbelini Segato encontre o seu espaço que já 
estava reservado junto ao Criador. 

 
Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 20 de março de 2017 

 

  __________________________ 
               JAIR RIBAS RODRIGUES 

         - Vereador - 
 

                                                   _____________________________ 
              Subscritora:  LUZIA MOREIRA DOS SANTOS  

      -Vereadora - 

 


