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MOÇÃO Nº 0039/2022 
 
ETHEL GISONDI, CEARÁ PANÇA, GERSON CAMARGO, EDUARDO PENINHA, ANDRÉ DESPÉZIO 

DE SOUZA, ZELÃO, WAGNER DO LAVA RÁPIDO, ALMIR FISCAL DO POVO e JOÃO LOBO, 
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 Sr. CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS (CLAUDIO PANÇA) ocorrido no dia 13 de 
Julho 2022. 

JUSTIFICATIVA: 
 

O passamento deste estimado senhor entristeceu a todos, pois era querido por todos que o 
conheceram, era conhecido popularmente no município como Claudio Pança, nasceu em 22/02/1953, 
deixou esposa Bernadete, 02 filhos (Talita e Junior), 04 netos (Thiago, Tales, Henrique e Felipe), era 
proprietário de uma das maiores empresas do setor Agropecuário em São Lourenço da Serra, afamado 
por ser um grande incentivador nas atividades agropecuárias da região, bem como desta região, 
gerando assim, diversos empregos, diretos e indiretos. 

Claudio pança, teve grande participação nas atividades sócio-educacionais neste município, onde o 
mesmo trouxe centenas de cursos de qualificação profissional nas áreas de informática, língua inglesa 
e estética, sendo ele patrocinador do Convênio da Força Sindical com o Ministério do Trabalho. Um 
homem de muita competência, garra, fibra e determinação, que não media esforços em amparar e 
defender este município, insigne pessoa que sempre foi merecedora de muitos méritos e 
reconhecimento. 
 Faleceu aos 69 anos, deixando assim muitas saudades, e em muitos corações uma lembrança 
viva e uma afeição que jamais se extinguirá. Sabemos com certeza que viverá na glória do Senhor, bem 
como na memória e no coração de seus familiares e amigos.  

Registramos então, através desta Moção, as condolências do Poder Legislativo de São Lourenço 
da Serra à digna família enlutada, solicitando ainda que após a deliberação plenária, seja enviada cópia 
da presente Moção a família. 

São Lourenço da Serra, 02 de Agosto 2022. 
 
 

___________________________________ 
ETHEL GISONDI  

VEREADOR 
 

__________________________      ___________________________ 
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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