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MOÇÃO Nº 012/2022 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família COSTA, pelo 
falecimento da Sr. NELSON COSTA, ocorrido no dia 09 de junho de 2022. 
Avencas  – SP, faleceu com 84 anos de idade. Residiu em nosso município. 
O Sr. Nelson Costa era viuvo da Sra. Alaide Maria Finotti Costa, onde dessa 
união nasceram os filhos: Jesus, Nelson Filho e Leonice. 

Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. 
O Sr. Nelson Costa 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 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 do Sr. Nelson Costa 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 27 de junho de 2022 
 

 
______________________________ 

ADÉCIO SEBASTIÃO LOPES BARROS 
- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 013/2022 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família LUPERINI 
CASCIATORI, pelo falecimento da Sra. SUELI LUPERINI 
CASCIATORI, ocorrido no dia 31 de maio de 2022. Natural de São João 
do Pau D’Alho – São Paulo faleceu com 53 anos de idade. Residente em 
nossa cidade desde seu nascimento. A Sra. Sueli Luperini Casciatori era 
casada com Sr. Jose Donizete Casciatori, onde dessa união nasceram os 
filhos: Ana Paula, Renata Fernanda, Karina e Jose Donizete Junior. 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita 
honestidade. A Sra. Sueli Luperini Casciatori 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 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 da Sra. Sueli Luperini Casciatori encontre o seu 
espaço que já estava reservado junto ao Criador. 

 
Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 

 
“Plenário Vereador Noel Ortega” 

Em de 27 de junho de 2022 
 
 

______________________________ 
ADÉCIO SEBASTIÃO LOPES BARROS 

- Vereador - 

mailto:secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br


Câmara Municipal de São João do Pau D’Alho 
CNPJ 01.592.165/0001-62 

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA 
Av. Evaristo Cavalheri,295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D´Alho - SP 

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br  – www.camarapaudalho.sp.gov.br 

 

Moção nº 014/2022 – Pag. 1 de 1 

 
MOÇÃO Nº 014/2022 

 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família MINGUENIN 
MONSINATI, pelo falecimento da Sra. NILDA MINGUENIN 
MONSINATI, ocorrido no dia 09 de junho de 2022. Natural de Neves 
Paulista – SP, faleceu com 89 anos de idade. Residente em nossa cidade a 
muitos anos. A Sra. Nilda Minguenin Monsinati era viúva de Sr. Valentin 
Monsinati, onde dessa união nasceram os filhos: Jose Valdecir e Maria 
Aparecida. 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita 
honestidade. A Sra. Nilda Minguenin Monsinati 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 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 da Sra. Nilda Minguenin Monsinati encontre o 
seu espaço que já estava reservado junto ao Criador. 

 
Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 

 
“Plenário Vereador Noel Ortega” 

Em de 27 de junho de 2022 
 
 

______________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 

- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 015/2022 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família PAULUCCI DE 
JESUS, pelo falecimento da Sra. IDALINA PAULUCCI DE JESUS, 
ocorrido no dia 13 de junho de 2022. Natural de Catanduva – São Paulo 
faleceu com 80 anos de idade. Residente em nossa cidade a muitos anos. A 
Sra. Idalina Paulucci de Jesus Casciatori era viúva de Sr. Antonio 
Fernandes de Jesus, onde dessa união nasceram os filhos: Cirlene, 
Aparecido e Laureci. 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita 
honestidade. A Sra. Idalina Paulucci de Jesus 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 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 da Sra. Idalina Paulucci de Jesus encontre o seu 
espaço que já estava reservado junto ao Criador. 

 
Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 

 
“Plenário Vereador Noel Ortega” 

Em de 27 de junho de 2022 
 
 

______________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 016/2022 

 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido 
o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos EMPREGADOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS e todos os envolvidos na organização para realização da 
FESTA POPULAR em comemoração aos 62º anos de São João do Pau 
D’Alho. 

Os homenageados merecem nosso reconheci-
mento em razão da eficiência e dedicação destacadas na organização e reali-
zação desse grandioso evento, aproveitando para destacar a força de vontade 
desses profissionais em encarar honestamente e orgulhosamente cada tarefa, 
trazendo um novo aspecto a nossa festa popular tornando-se dessa forma, 
grandes merecedores do nosso carinho, respeito e admiração. 

As atividades desenvolvidas por esses profissio-
nais são dignas de elogios, pois todos os envolvidos desempenharam suas 
atividades com determinação, estendendo os trabalhos até depois do horário 
a fim de terminarem as obrigações a eles incumbidas, dedicando-se impetuo-
samente à realização deste magnifico evento, destacando nosso município no 
cenário regional. 

Em suma, cada colaborador teve um papel fun-
damental no resultado da equipe, pois cada um executou seus trabalhos de 
maneira singular, não medindo esforços no desempenho das funções que lhe 
eram incumbidas, sempre com ética, determinação e idoneidade. 
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Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.  

Desde já agradeço e solicito para que seja enca-
minhada aos homenageados cópia do documento ora aprovado nesta Casa de 
Leis. 

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nos-
so protesto da mais alta estima e apreço.  

 

 

 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em 27 de junho de 2022 

 

 

______________________________ 
VALDIR BATISTA 

- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 017/2022 
 
Considerando as diversas solicitações e reclama-

ções dos usuários do transporte intermunicipal em nossa cidade e região; 
Considerando a diminuição do serviço prestado pe-

la empresa  Expresso Adamantina, que praticamente cessaram o transporte e linhas 
intermunicipais NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS; 

Considerando a necessidade premente de retomada 
dos horários itinerários, para possibilitar o transporte das pessoas que trabalham 
aos finais de semana e feriados, principalmente na área da saúde, tais como enfer-
meiras e cuidadoras; 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE APOIO 
a demanda dos trabalhadores da região para o imediato retorno do itinerário do 
transporte intermunicipal realizado pelo Expresso Adamantina nos finais de sema-
na e feriados para o atendimento dos trabalhadores de toda região. 

Rogamos para que seja oficiado o Exmº Sr. Prefeito 
Municipal Sr. Fernando Barberino, bem como a empresa interessada Expresso 
Adamantina, para que tomem conhecimento dessa demanda dos trabalhadores da 
região. 
 

Plenário Vereador Noel Ortega 
Em de 27 de junho de 2022 

 
 

 
VALDIR BATISTA 

- Vereador - 
 
 

JUSTIFICATIVA: As informações solicitadas têm 
por finalidade repassar aos moradores interessados que nos procuram em busca de 
esclarecimentos, além de dar uma solução definitiva a esse problema que é falta de 
transporte intermunicipal em nosso município, uma vez que já era escasso – com 
poucos horários – e agora com a pandemia foi interrompido totalmente trazendo 
enormes transtornos aos nossos munícipes que não dispõe de outro meio de loco-
moção e depender exclusivamente de transporte coletivo. 
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