PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR nº.01/2021.
Vaner Nogueira de Aguiar, Vereador com assento nesta Casa,
vêm através desta, após ouvido o Plenário, manifestar sua solidariedade e
encaminhar à presente MOÇAO DE PESAR à Família RIBEIRO, pelo
falecimento do Senhora OLIVINA BATISTA RIBEIRO, PRIMEIRA,
PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO DE PARANAPUÃ.

JUSTIFICATIVA
Faleceu no dia 08 do corrente mês e ano, com 94 anos de idade,
a Senhora OLIVINA BATISTA RIBEIRO, deixando, filhos, filhas, netos,
bisnetos e tataraneto. Dona Olivina, filha do Senhor Francisco e de Dona Deolinda,
nasceu em 19 de agosto de 1926, em Mangaratu, hoje distrito de Nova Granada –
SP, no dia 26 de junho de 1948, se casou com o primo José Ribeiro, e, deste
matrimônio gerou os filhos (as): Wilson, Irene, Gerson, Isaura, Celia, Maria José e
Sandra.
No ano de 1951, transferiram residência para o Córrego do
Júlio e em 27 de dezembro de 1957, passaram a residir na “Vila” (Paranapuã),
sendo que no ano de 1965, seu esposo, Senhor José Ribeiro, foi eleito como
primeiro Prefeito do Município de Paranapuã, logo, Dona Olivina recebeu o título
de Primeira Dama do Município de Paranapuã.
Em 1967 seu esposo em viagem para nossa capital visando
melhorias para nosso município acabou tragicamente partindo para o mundo Além,
e Dona Olivina com 40 anos assume a responsabilidade na constituição de sua
família que resultou em filhos honestos e trabalhadores, e ela exemplo de mulher.
Dona Olivina sempre se destacou no meio da comunidade
paranapuense, por todo seu carisma e envolvimento social, sempre obteve do povo
paranapuense o carinho e o respeito por ter o título de primeira, primeira Dama do
Município de Paranapuã, o qual nossa gente se orgulhava por tê-la com este
símbolo, sentimento este incorporado através do Título de Cidadã Paranapuense, lhe
concedida pela Câmara Municipal de Paranapuã, no ano de 1978.
Dona Olivina, durante seu agradável viver, além de esposa,
mãe, vó, bisavó, amiga, também foi escritora e narradora de histórias, dona de uma
mente e memória brilhante.
Câmara Municipal de Paranapuã – SP, Sala das Sessões
“Vereador Antonio Fernandes Soares”, aos 10 dias do mês de maio de 2021.
Vaner Nogueira de Aguiar
Presidente

