
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 024/2022 – Pág. 1 de 1 
 

 
MOÇÃO Nº 024/2022 
  
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Excelentíssimo Senhor MAURO 
BRAGATO, eleito Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo com expressiva 
votação. 

De inicio parabenizamos o homenageado pela es-
tupenda vitória obtida no pleito eleitoral de 02 de outubro do corrente exercício 
que culminou mais uma vez na eleição do ilustre parlamentar como Deputado Es-
tadual para o quadriênio 2023 a 2026. 

Rogamos para que DEUS em sua infinita bondade 
derrame sobre o nobre deputado copiosas bênçãos e saúde para a execução dessa 
árdua jornada sempre com dedicação e lealdade para o desenvolvimento do nosso 
Estado.  

Parabéns ao Sr. Mauro Bragato, pelo comprometi-
mento para com nossa cidade demonstrado ao longo dos últimos mandatos, e pela 
eficiência no desempenho de suas funções parlamentares. Desde já agradeço e 
aproveito o ensejo para reiterar nosso protesto da mais alta estima e distinta con-
sideração. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 10 de outubro de 2022 
 
 
____________________________  
ANTÔNIO DONIZETE PONSO 

                         - Vereador - 
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MOÇÃO Nº 025/2022 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 
Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família ALOISIO DOS 
SANTOS, pelo falecimento da Sr. DORIVAL ALOISIO DOS SANTOS, 
ocorrido no dia 31 de janeiro de 2022. Natural de São João do Pau D’Alho 
faleceu com 54 anos de idade. Residiu por toda sua vida em nosso município. O 
Sr. Dorival Aloisio dos Santos conviveu maritalmente por 14 anos com Maria 
José Barbosa. 

Dora como era conhecido, era um cidadão humilde, 
trabalhador, cumpridor de seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas 
com muita honestidade. O Sr. Dorival Aloisio dos Santos gozava do amor de 
seus familiares e da estima, respeito e amizade por todas as 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. Dorival Aloisio dos Santos 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 10 de outubro de 2022 

 
 
 

______________________________ 
LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 

- Vereador - 
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