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MOÇÃO Nº 0056/2022 
 

ETHEL GISONDI, ANDRÉ DESPÉZIO DE SOUZA, WAGNER DO LAVA RÁPIDO, EDUARDO 
PENINHA, GERSON DE CAMARGO, CEARÁ PANÇA, JOÃO LOBO e ALMIR NUNES FISCAL DO 
POVO, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, observadas as normas 
regimentais, submetem à deliberação do Soberano Plenário a presente MOÇÃO DE PESAR, em 
virtude do falecimento da Jovem IARA SOARES, ocorrido no dia 20 de setembro de 2022. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Iara era moradora do Bairro da Barrinha. Estudiosa, aos 5 anos entrou para escolinha 

da Barrinha, muito inteligente, sempre orgulhou sua família com sua dedicação e carisma. Era 
brincalhona e cheia de sonhos. Nascida e criada em berço humilde, nunca perdeu gosto pela 
simplicidade, apesar de ser vaidosa. Foi sempre presente nos seus afazeres em casa e com a 
perda da mãe, se tornou dona de casa e adotava a ideia de ser independente e conquistar seus 
objetivos por si mesma. Adorava cantar e tocar violão, de preferência a moda antiga. Tinha um 
grande talento e não escondia isso. Infelizmente se foi numa tragédia ocorrida no dia 20 de 
setembro, na empresa em que trabalhava.  
 Diante do lamentável fato, prestamos solidariedade a seus familiares, apresentando 
nossas sinceras condolências e desejamos que a paz e a força da fé reinem no meio de todos e 
que Deus possa dar o consolo necessário aos familiares nesse momento tão difícil. 
 Por esses motivos, apresentamos a presente Moção de Pesar, como prova do nosso 
apreço e da nossa admiração. Solicitando ainda que após deliberação plenária, seja enviada 
cópia da presente moção a família. 
 
   São Lourenço da Serra, 27 de setembro de 2022. 

 
 

___________________________________ 
ETHEL GISONDI  

VEREADORA 
 

__________________________            ________________________________ 
ANDRÉ DESPÉZIO DE SOUZA              ALMIR NUNES FISCAL DO POVO 
             VEREADOR                                                                VEREADOR 

                                                                                            
__________________________                ________________________________ 
 CEARÁ PANÇA                 WAGNER DO LAVA RÁPIDO 

  VEREADOR                                                                VEREADOR 
 

__________________________           ________________________ 
 GERSON DE CAMARGO                               JOÃO LOBO 

 VEREADOR                                                            VEREADOR 
 

__________________________         _________________________ 
  EDUARDO PENINHA                                      ZELÃO 

 VEREADOR                                                                             VEREADOR  
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