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MOÇÃO Nº 012/2018 
  
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Padre IVÃ LUÍS DE OLIVEIRA 
BAISSO, Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nova Guataporanga, 
Capela de Terra Nova D’Oeste e Paróquia São João Batista de São João do Pau D'a-
lho, destacando sua devoção, ética e comprometimento para com a comunidade Ca-
tólica de nossa cidade. 

 
O homenageado é digno de nosso reconhecimento em 

razão do amor, abnegação e espírito humanitário com que tem se dedicado a trajetó-
ria de sua vida religiosa. Exercendo plenamente suas funções, como Padre levando 
a palavra de Deus ao seu rebanho, crédulos das palavras do senhor, na busca cons-
tante de dar e preservar a Paz, o conforto e uma vida digna através dos ensinamen-
tos Bíblicos, no dia-a-dia de sua vida, tendo suas atividades sempre pautadas pelos 
princípios morais. 

 
Iniciando sua caminhada religiosa em nossa cidade 

em janeiro de 2014, comemorou no ultimo dia 10 de abril seu terceiro ano de sacer-
dócio. Dedicando-se impetuosamente aos trabalhos religiosos, vêm desenvolvendo 
diversas atividades junto à nossa comunidade, através da ministração da comunhão 
para enfermos, da Catequese (Crisma, Primeira Eucaristia e Coroinhas), do Grupo 
de jovens, além de outras atividades relacionadas ao ensino religioso fazendo com 
que nossos adolescentes e crianças trilhem pelo caminho do bem, tornando-se me-
recedor da nossa mais profunda gratidão.  

 
Desde já agradeço e solicito para que seja encami-

nhada ao homenageado cópia do documento ora aprovado nesta Casa de Leis. 

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

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 02 de maio de 2018 
 
_____________________________ 
ANTONIO DONIZETI PONSO 

     - Vereador - 


