Excelentíssima Senhora Presidente:

DRA. ANDRÉA DELEGADA, Vereadora infra-assinada,
REQUER de Vossa Excelência que ouvido o plenário e obedecidas às
exigências regimentais, conste em ata MOÇÃO DE PESAR, pesar pelo
falecimento de Clarice Apparecida de Oliveira Borsari
Clarice Apparecida de Oliveira Borsari conheceu ricos detalhes
de nossa história, sempre ao lado do saudoso Dorival Borsari, que tanto
contribuiu para nossa cidade. Clarice foi mãe presente e sua ausência deixa
desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo
seu modelo de vida enquanto cidadã de bem e 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.
Aos seus filhos Dely, Silvana, Saul e Cláudia, nossas sinceras
condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar
ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e 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 a
Senhora Clarice Apparecida de Oliveira Borsari descanse em paz.
Jaboticabal, 13 de outubro de 2021.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
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