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MOÇÃO Nº 018/2022 
  
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvi-

do o Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO 
DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à empresa no ramo farma-
cêutico DROGA SARRI de São João do Pau D’Alho. 

 
A história da Droga Sarri começa em 1987 (mil 

novecentos e oitenta e sete), quando Sr. José Alberto Sarri após sua saída 
do banco Bradesco decidiu comprar a Drogaria Nossa Senhora Aparecida, 
após a compra o nome da drogaria foi mantido até 2007 (dois mil e sete) 
quando foi alterado para como conhecemos hoje, Droga Sarri.  

 
No inicio a drogaria atendia em um pequeno 

espaço, mas como um bom empreendedor e sempre buscando o melhor 
para o atendimento aos clientes começou o processo de ampliação da dro-
garia, e em 1989 (mil novecentos e oitenta e nove) o Sr. Sarri como é co-
nhecido, comprou a sala comercial ao lado da drogaria e em 2004 (dois 
mil e quatro) foi realizado a reforma e a ampliação da drogaria. 

 
Sr. Jose Alberto Sarri sempre contou com uma 

equipe de excelentes colaboradores que desde o inicio auxiliaram no cres-
cimento da drogaria. Hoje sua equipe é formada por sua filha Sra. Laila 
Bertão Sarri Franchi que desde 2005 (dois mil e cinco) atua como farma-
cêutica responsável e Sr. José Bombonato colaborador desde 1992 (mil 
novecentos e noventa e dois), equipe esta que realiza os atendimentos de 
forma impecável, com muita seriedade e principalmente respeito a todos 
os clientes. 

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 018-2021 – Pág. 2 de 2 
 

Nossos cumprimentos se estendem a Família e 
a todos os colaboradores pelo apoio e cooperação irrestritos, pois desem-
penham suas funções com dedicação e afinco, contribuindo para o cres-
cimento e prosperidade do empreendimento, tornando-se merecedor de 
todo nosso carinho, respeito e admiração.  

Do teor desta, dê-se ciência ao homenageado. 

Desde já agradeço e aproveito o ensejo para 
reiterar nosso protesto da mais alta estima e distinta consideração. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 29 de agosto de 2022 
 
____________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

                                                         - Vereador - 
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MOÇÃO Nº 019/2022 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 
Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família FERNANDES 
MAGALHÃES, pelo falecimento da Sr. ROSALVO FERNANDES 
MAGALHÃES, ocorrido no dia 10 de abril de 2022. Natural de Igaporã - BA, 
faleceu com 82 anos de idade. Residiu em nosso município por muitos anos. O 
Sr. Rosalvo Fernandes Magalhães era casado com a Sra. Tomazia Pereira 
Magalhães onde dessa união nasceram os filhos: Robério, Roberto, Rosilene e 
Rosilmar. 

 Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de seus 
deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. O Sr. 
Rosalvo Fernandes Magalhães 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. Rosalvo Fernandes Magalhães 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 29 de agosto de 2022 

 
______________________________ 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 020/2022 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 
Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família BATISTA DOS 
SANTOS MARIANO, pelo falecimento da Sra. CAMILA BATISTA DOS 
SANTOS MARIANO, ocorrido no dia 20 de junho de 2022. Natural de Tupi 
Paulista - SP faleceu com 33 anos de idade. Residiu em nosso município por 
muitos anos. O Sra. Camila Batista dos Santos Mariano era casada com o Sr. 
Jonny dos Santos Mariano onde dessa união nasceram os filhos: Mirela e 
Vitória. 

 Era uma cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. A 
Sra. Camila Batista dos Santos Mariano 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. Camila Batista dos Santos Mariano 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 29 de agosto de 2022 

 
______________________________ 

ADECIO SEBASTIÃO LOPES BARROS 
- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 021/2022 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família PANTANO DE 
OLIVEIRA, pelo falecimento da Sra. LEONILDA PANTANO DE OLIVEIRA, 
ocorrido no dia 01 de março de 2022. Natural de Rinópolis - SP faleceu com 77 
anos de idade. Residiu na Rua Evaristo Cavalheri, nº 349, Centro, em nossa cidade. 
A Sra. Leonilda Pantano de Oliveira era casada com o Sr. Osmano Pereira de 
Oliveira onde dessa união nasceram os filhos: Jose Carlos e Renata. 

 Era uma cidadã humilde, trabalhadora, cumpridora 
de seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. A 
Sra. Leonilda Pantano de Oliveira 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. Leonilda Pantano de Oliveira 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 29 de agosto de 2022 
 
 
 
 
______________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 
                 - Vereador - 
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