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MOÇÃO Nº 001/2022 

 

 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez 

ouvido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 

MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família 

MANZANO BEZERRA, pelo falecimento da Sr. PEDRO MANZANO 

BEZERRA, ocorrido no dia 22 de novembro de 2021. Natural de Neves 

Paulista – SP, faleceu com 73 anos de idade. Residindo ultimamente em 

Presidente Prudente, morou por diversos anos em nosso município. O 

Sr. Pedro Manzano Bezerra era casado com a Sra. Luiza Aparecida 

Bombonato Manzano, onde dessa união nasceram os filhos: Rosimeire, 

Ronaldo, Regina, Rosineia e Reginaldo. 

Era um cidadão humilde, trabalhador, 

cumpridor de seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas 

com muita honestidade. O Sr. Pedro Manzano Bezerra 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 do Sr. Sr. Pedro Manzano Bezerra 

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 07 de março de 2022 

 

 

______________________________ 

GERSON CAETANO CREPALDI 

                  - Vereador - 
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MOÇÃO Nº 002/2022 
 
  
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO ALUSIVA 
A DATA em que se comemora o DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 

Na sociedade atual a mulher vem aprendendo a lidar 
com os problemas e aos poucos discernindo as dificuldades encontradas na dupla 
ou tripla jornada de trabalho, em suas atividades no lar e fora dele. Ao longo dos 
anos vem participando da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As 
habilidades e características femininas nos dias de hoje estão sendo mais valoriza-
das, conquistando posição de destaque na sociedade contemporânea. 

Cabe aqui destacar que as vitórias alcançadas pela 
classe feminina vêm ganhando força e alcançou maior representatividade com sua 
inserção no mercado de trabalho, fato que tem revolucionado a forma de viver e o 
cenário principalmente da sociedade ocidental. Além do ser único e belo capaz de 
gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem ao longo das décadas demonstrando 
beleza e sabedoria ao exercer as mais variadas atividades. 

Sabemos que ainda há um longo caminho a ser per-
corrido, mas com muita garra e determinação, as conquistas vão surgindo. Dia oi-
to de março é um marco, mas o Dia da Mulher deve ser lembrado todos os dias, 
pois as mesmas exercem um papel de destaque dentro da nossa comunidade, tor-
nando-a mais humana devido ao seu singelo toque de mulher. 

Do teor desta, dê-se ciência às homenageadas.  

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso 
protesto da mais alta estima e apreço.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 07 de março de 2022 
 
_____________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 

               - Vereador - 
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MOÇÃO Nº 003/2022 
  

 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao em-
presário Sr. JURACI FRANCISCO DE OLIVEIRA, popular 
JURA. 

 
Residente em nosso município e comerciante a mais 

de vinte e oito anos, atuando na venda de aparelhos eletrônicos, 
roupas, calçados, brinquedos em geral, empresário este que não 
mede esforços para manter seu admirável empreendimento em 
pleno funcionamento, tendo em sua empresa funcionárias que 
atendem com carinho os clientes que frequentam seu comercio. 
Foi integrante da mesa diretora do clube de rodeio de nosso mu-
nicípio, proprietário de vários imóveis urbanos e como cidadão 
paga todos os seus tributos em dia gerando renda para a prefeitu-
ra.  

Em função de um bom relacionamento pessoal com 
os munícipes a anos que faz excursão para as praias fazendo com 
que as pessoas desfrutem das naturezas que a vida nos oferece 

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 07 de março de 2022 
 
 
 

LUZIA MOREIDA DOS SANTOS 
- Vereador - 
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