DA CÂMARA MUNICIPAL
AO EXMO. SENHOR HÉLTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE
DE ANDRADINA, SP
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Requerente: vereador PROF. LUZIMAR
Requerido: Plenário
Sra' MARISA MARIANE
Assunto: consignação de Moção de Pesar em razão do falecimento da
PARDO, ocorrido no dia O6'06.2O2L, aos 79 anos
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JUSTIFICATIVA

Causou-nos profunda consternação a notícia do falecimento da Sra'
Guaira-SP, filha de
MARTSA MARIANE PARDO. Nasceu em !g42, na cidade de
com a
Augusto Mariane e Floripes Alves Mariane. veio para Andradina aos 4 anos
cidade'
família, aqui se formou em pedagogia e lecionou em diversas escolas da
Casou-se com Milton Pardo, que a presenteou com os filhos, Ângela'
lvana, cibele e Ton. Deixa também os netos, Guilherme, Rafaela e Pedro.
Foi uma das fundadoras do Amor Exigente em Andradina, e era membro
da Academia Andradinense de Letras, tendo como obra o livro Simplesmente
Marisa, que representava a sua autobiografia'

Marisa foi uma mulher muito religiosa e fez parte por muitos anos da
por onde
renovação carismática católica de Andradina, mulher de muita fé, e
passava deixava o seu rastro de amor.

portanto,

o passamento do Sra. Marisa Mariane

Pardo, enlutou não

apenas o seu grupo familiar, como, também, toda a comunidade andradinense'
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com fundamento no art. !42, 5 39, Xlll, do
presente sessão
Regimento lnterno, seja consignada na ata dos trabalhos da

Do exposto,

REQUER,

pesar em razão do falecimento da sra. Marisa
ordinária uma Moção de profundo
Mariane Pardo, ocorrido no dia 06.06.202L, assim sustentando a homenagem
póstuma deste poder Legislativo e da comunidade andradinense a ilustre cidadã.
Requer, ainda, que desta deliberação seja dado conhecimento à família
enlutada, em nome da filha Sra. lvana Mariane Pardo, residente a rua Orensy
Rodrigues da Silva, neI2O4, Centro, nesta cidade'

Sala das Sessöes

"ver

noel Teixeira de Freitas".

And adina,

SP,

PROF.

deJunho de2021.
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Vereador (PSB)

