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  O vereador à Câmara Municipal de Meridiano, 

ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ, que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições legal, apresenta, para que seja encaminhada, a seguinte Moção de 

Aplausos: 

 

  Ao Excelentíssimo senhor DR. FAUSTO PINATO, 

Digníssimo Deputado Federal, juntando, para que esta propositura mereça 

aprovação desta Casa de Leis, a seguinte JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

                                        Toda a região acompanha feliz, envaidecida e 

orgulhosa o desempenho e a trajetória política do Dr. Fausto Pinato. Como 

nova liderança política regional, o Deputado Federal Fausto Pinato (PRB) 

tomou posse no dia 1º de fevereiro (domingo p.p.) no Plenário Ulysses 

Guimarães, assumindo compromisso particular de trabalhar para o 

desenvolvimento de Fernandópolis e região. 

                                       Ele e mais 542 deputados também fizeram juramento 

solene de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, 

promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a 

independência do Brasil. Pinato faz parte dos 43,5% do índice de renovação 

da Câmara Federal neste novo mandato, sendo 198 parlamentares novos 

eleitos em todo o país.  

                                      Fausto Pinato foi eleito a Deputado Federal por São 

Paulo pelo Partido Republicano Brasileiro. Obteve na ocasião da eleição 22.097 votos 

(0.11%). 

 

BIOGRAFIA DO DD. DEPUTADO FEDERAL 

Nome: Fausto Ruy Pinato 

Idade: 37 anos (01/06/1977) 

Naturalidade: SP - Fernandópolis 

Estado Civil: Casado 

Ocupação: Advogado 

Escolaridade: Superior completo 

 

 

 



 

 

    Portanto, nada mais justo que esta Casa de Leis, em 

clara demonstração de reconhecimento público, preste em nome do Povo 

desta terra, esta merecida e oportuna homenagem a quem, no cumprimento de 

suas funções, tem honrado e dignificado a região, com autêntico e legitimo 

trabalho voltado à dignidade humana.   

 

    Outrossim, que do deliberado se dê ciência ao 

homenageado, transmitindo, na oportunidade, as felicitações deste Poder 

Legislativo Municipal. 

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

 

                                         Em, 02 de fevereiro de 2.015. 

 

 

 

ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ 

Vereador Proponente 
 


