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MOÇÃO Nº 010/2022 

 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família LIMA RIBEIRO, 
pelo falecimento da Sr. OLIVEIRO LIMA RIBEIRO, ocorrido no dia 11 de 
maio de 2022. Natural de Guajeru – BA, faleceu com 77 anos de idade. 
Residiu em nosso município. O Sr. Oliveira Lima Ribeiro era casado com a 
Sra. Maria Dirce Barbosa Ribeiro, onde dessa união nasceram os filhos: 
Ordilei, Cassilda, Douglas e Elidio. 

Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. 
O Sr. Oliveira Lima Ribeiro 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. Sr. Oliveira Lima Ribeiro 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 30 de maio de 2022 
 

 
______________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 

- 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 011/2022 – Pag. 1 de 2 
 

 
MOÇÃO Nº 011/2022 

 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez 

ouvido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à 
Família CHECON TOMAZONI, pelo falecimento da Sra. ANTONIA 
CHECON TOMAZONI, ocorrido no dia 02 de maio de 2022. Natural 
de Reginópolis – São Paulo faleceu com 92 anos de idade. Residente 
em nossa cidade por muitos anos. A Sra. Antonia Checon Tomazoni 
era viúva de Sr. Antonio Tomazoni, onde dessa união nasceram os 
filhos: Geraldo, José Luiz, Tereza, Luzia, Vera, Nelson, Vitorino, 
Orestes (in memoriam), Marcos (in memoriam) e Sergio (in 
memoriam). 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, 
cumpridora de seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas 
com muita honestidade. A Sra. Antonia Checon Tomazoni 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. 
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Aos familiares enviamos as nossas mais 
sinceras condolências e que a alma da Sra. Antonia Checon Tomazoni 
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 maio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 

- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 012/2022 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido 
o Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à empresária Sra. LUCINEIDE 
CREPALDI, proprietária da única academia em nosso município. 

A mesma morava em Nova Guataporanga onde 
trabalhou por muitos anos no setor de esportes do município, Sra. Lucinei-
de conhecida como Neide, mudou se para São João do Pau D’Alho e pou-
co tempo depois encontrou uma boa oportunidade para investir em nosso 
município, ela então pediu demissão de seu serviço e deu iniciativa a em-
presa “Academia Fenix”, onde presta serviço de avaliação, prescrição e 
orientação de exercícios físicos e pilates.   

Atuou na Associação da Melhor Idade, onde era 
professora de dança para a realização de grandes apresentações nos jogos 
regionais do idoso, e também ensaiar as quadrilhas das festas de junina em 
nossa cidade. Nada mais justo então a proposição da presente homenagem 
a essa excelente profissional, que com zelo, carinho e dedicação vem aju-
dando a saúde e o bem estar de seus contribuidores. Belíssima profissão, 
na qual tem contribuído grandiosamente para o desenvolvimento da saúde 
e do bem estar pessoal. Dessa forma, reconhecemos o trabalho dessa abne-
gada empresária, e desta maneira, externamos de forma unânime a mais 
profunda gratidão e reconhecimento ao seu extraordinário trabalho.  
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Do teor desta, dê se ciência a homenageada. 
 
Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar 

nossos protestos da mais alta estima, consideração e apreço.  
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 30 de maio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 

- Vereador - 
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