Câmara Municipal de Nova Venécia
Estado do Espírito Santo

REQUERIMENTO Nº 58/2016

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
VENÉCIA-ES

O Vereador Paschoal Gianneti Ventorim e demais Vereadores da Câmara Municipal de Nova
Venécia-ES, infra-assinados, usando da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 88,
combinado com o inciso IX, art. 108, e o art. 121 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal, requerem, com a anuência do Plenário, o envio de votos de pesar nos seguintes
termos:

MOÇÃO DE PESAR
Aos familiares da Senhora Virgínia Pettene pelo seu falecimento ocorrido na data de
21/06/2016, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à familiares e
a comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, foi reflexo
da família, deixando-nos o modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadã de bem,
mulher de fé, alicerce da família.
Sua morte, enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a
perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra, “João 5.24 - Na verdade,
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. ” Aos seus familiares,
principalmente, seus filhos, nossas sinceras condolências, colocamo-nos a disposição.
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Câmara Municipal de Nova Venécia
Estado do Espírito Santo
Reiterando que Esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, aqui manifestamos
nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejamos
que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando, o amor a Deus sobre
todas as coisas, para que o Senhora Virgínia Pettene, descanse em paz.
Que seja dado conhecimento desta Moção de Pesar à família enlutada, encaminhando cópia da
presente moção aos seus familiares, no endereço sito Rua Boa Vista, 326, Bairro Iolanda, neste
Município.
Câmara Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 28 de junho de 2016; 62º de
Emancipação Política; 15ª Legislatura.

PASCHOAL GIANNETI VENTORIM – PPS

JUAREZ OLIOSI – PSB

EDIVANDO DA SILVA - PSB

EVARISTO MIGUEL - PTB

FLAMINIO GRILLO - PSDC

GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAÚJO – DEM

IDAULIO BONOMO - PSD

JOSÉ ANTÔNIO SALVADOR - PSDC

JOSÉ LUIZ DA SILVA – PT DO B

JOSÉ TEODORO DE ABREU - DEM
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LUCIANO MÁRCIO NUNES – PSB

MARLENE GONÇALVES – PTB

RONALDO MENDES BARREIROS - SD
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