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MOÇÃO Nº 005/2022 

  
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a empre-
sa no ramo de combustíveis e lubrificantes IRMÃOS 
PASCOALETE de São João do Pau D’Alho.  

No ano de 1981 a empresa acabava de ser inaugura-
da, tendo como proprietários Sr. José Euclides Pascoalete (In 
Memoriam), foi tesoureiro da nossa paroquia São João Batista de 
nossa cidade, e sua esposa Sra. Yonice Pascoalete, onde pouco 
tempo depois já era considerada uma das principais empresas de 
nossa cidade, gerando empregos, alavancando o comercio e, 
principalmente, provando que com seriedade, honestidade e, 
acima de tudo, fé em Deus é possível vencer.  

Neste ano, a empresa completa 41 anos de atividade, 
com o falecimento de seu marido em meio a esta longa caminha-
da, a Sra. Yonice continu na gerencia da empresa que hoje conta 
com quatro funcionários que atendem os clientes com muita seri-
edade e respeito.  

Nossos cumprimentos se estendem a Família e a to-
dos os colaboradores pelo apoio e cooperação irrestritos, pois de-
sempenham suas funções com dedicação e afinco, contribuindo 
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para o crescimento e prosperidade de seus empreendimentos, tor-
nando-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 18 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZIA MOREIDA DOS SANTOS 
- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 006/2022 
 
 
APRESENTAMOS À MESA, uma 

vez ouvido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades 
regimentais, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR E 
CONSTERNAÇÃO à Família MOREIRA RIBEIRO, pelo 
falecimento da Sra. SHIRLEY MOREIRA RIBEIRO, 
ocorrido no dia 12 de julho de 2021. Natural de Presidente 
Venceslau – São Paulo faleceu com 41 anos de idade. 
Residente em nossa cidade por muitos anos. A Sra. Shirley 
Moreira Ribeiro vivia uma união estável com o Sr. Cesar 
Robles Fantin, onde dessa união nasceram os filhos: Felipe e 
Bruna. 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, 
cumpridora de seus deveres e sempre teve suas atividades 
pautadas com muita honestidade. A Sra. Shirley Moreira 
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. 
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Aos familiares enviamos as nossas mais 
sinceras condolências e que a alma da Sra. Shirley Moreira 
Ribeiro 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 18 de abril de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

- Vereador - 
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MOÇÃO Nº 007/2022 
 
 
APRESENTAMOS À MESA, uma 

vez ouvido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades 
regimentais, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR E 
CONSTERNAÇÃO à Família GOTARDE RIGOTTO, pelo 
falecimento da Sra. MARIA GOTARDE RIGOTTO, ocorrido 
no dia 13 de março de 2022. Faleceu com 88 anos de idade. 
Residiu em nossa cidade por muitos anos. A Sra. Maria 
Gotarde Rigotto foi casada o Sr. Olivio Rigotto (in 
memoriam), onde dessa união nasceram os filhos: João e 
Marcelo. 

Era uma cidadã humilde, trabalhadora, 
cumpridora de seus deveres e sempre teve suas atividades 
pautadas com muita honestidade. A Sra. Inês Rigotto como era 
conhecida foi professora em nosso município, onde ministrou 
aulas com extrema sabedoria e dedicação, participou e 
auxiliou a construção da vida de vários jovens em nosso 
município. A Sra. Maria Gotarde Rigotto 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 
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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. Maria Gotarde 
Rigotto 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 18 de abril de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
EDVALDO BARBERINO 

- Vereador - 
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