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Em conformidade com o Regimento Interno dessa Edilidade, apresento 
e requeiro que, depois de ouvido o Plenario, seja registrado nos Anais desta 
Casa votos de Pesar pelo falecimento ocorrido no dia 21 de junho do ano 
corrente, do SR. DONIZETTE APARECIDO PINTO, irmao do vereador desta 
Casa Sr. Adilson Aparecido Pinto, deixando familiares e amigos com profunda 
tristeza pelo acontecimento.

DONIZETT, nasceu em 10 de julho de 1970 no Distrito do Polvilho, filho 
do Sr. Clemente e de Dona Maria onde conviveu junto com seus irmaos 
Clodoaldo, Clodomiro e Adilson.

DONIZETTE, desde crianga com seu jeito extrovertido e alegre, sempre 
encantando as pessoas pela sua educagao, simpatia e amorosidade, que eram 
suas principals virtudes e com todas estas praticidades conquistou muitos 
amigos por onde passou.

DONIZETTE, aos 15 anos ingressou no antigo Banco Bamerindus no 
Polvilho para trabalhar de office boy, onde sua carreira de bancario foi muito 
bem sucedida, chegando ao cargo de Gerente Administrative na Agencia de 
Jordanesia.

DONIZETTE, quando deixou o Banco passou por algumas empresas ate 
ingressar na AutoBan, ja perdurava 20 anos de trabalhos como Agente de 
Monitoramento no CCO, sempre desempenhando suas fungoes com grande 
capacidade e eficiencia.

DONIZETTE, Era casado com a Sr3 Denilce com a qual tern a filha 
Mayara, as duas trabalhavam no ramo imobiliario e ele nas suas boras vagas 
gostava de ajudar a familia neste ramo.

Sua morte aos 50 anos enluta seus familiares e amigos, deixando na 
memoria na memoria de todos sua alegria, bom humor, companheirismo, seu 
jeito humanitario e principalmente sua paz com todos aqui nesta Terra.

Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e filha, o nosso 
fraternal abrago com votos de pesar, reiterando que esta Camara nao poderia 
deixar de se associar a sua consternagao
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Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga 
conforto aos coragoes enlutados. Desejamos que a paz, o console e a forga da 
fe reinem no meio de todos, prevalecendo o amor de Deus sobre todas as 
coisas para que DONIZETTE APAREC1DO PINTO descanse em paz.

Portanto, e justo que se faga esta homenagem postuma, dando-se 
conhecimento da mesma a familia enlutada. Diante do exposto, solicito a 
aprovagao pelo Plenario desta Egregia Casa Legislativa, encaminhando-a aos 
seus familiares.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 28 de junho de 2021
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Oficio n° 143 - GP

Cajamar, 01 de julho de 2021.

Prezado Familiares

Encaminhamos, a Vossa Senhoria, que a copia autenticada da Moqao 
de Pesar n° 02/2021, do nobre Vereador Adilson Aparecido Pinto, bem 
consignado em Ata dos trabalhos da 10° Sessao Ordinaria realizada no dia 30 de junho 
de 2021, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor DONIZETTE 
APARECIDO PINTO, ocorrido no dia 21/06/2021.

como

Na oportunidade, apresento-lhes os meus votos de pesar e tristeza,
pela irreparave! perda.

SAULO AN ODRIGUES
Presmeme

A
llustrissima Familia de
DONIZETTE APARECIDO PINTO
Cajamar SP.
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