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    O Vereador que esta subscreve, requer, que após 

tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir 

discriminada: 

 

 

 “Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa e 

que seja encaminhada Moção de Aplausos a Senhora 

DIRCE BOSQUETTI MIQUELETE, Oficial de Registro 

Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas aposentada, 

do município de Meridiano/SP”. 

 

 

    J U S T I F I C A T I V A: 
 
 
   Destaque-se como merecido reconhecimento, pelo 

belíssimo e notável trabalho desenvolvido no município, no Registro Civil das 

Pessoas Naturais e Tabelião de Notas por vários anos seguidos, e em sinal de 

gratidão do Povo Meridianense aos inúmeros e relevantes serviços prestados a 

coletividade. 

 

Convém salientar que a oficial/tabelião, por força do 

ordenamento jurídico vigente, é detentor de fé pública, característica que lhe 

confere o poder/dever de zelar pelo fiel cumprimento dos preceitos 

constitucionais, prioritariamente, os que se referem à defesa da liberdade, da 

legalidade e igualdade dos cidadãos, o que sempre desempenhou com 

brilhantismo. 

Ainda no exercício de suas atividades, a 

oficial/tabelião aposentada, sempre perseguiu o avanço e a melhoria da 

prestação de seus serviços à sociedade, diante da importância da posição que 

ocupava, como fornecedora de informações e serviços de suma importância na 

prática dos atos da vida civil. 

  

 



 

A senhora DIRCE BOSQUETTI MIQUELETE 

quando no exercício de sua função, praticava atos de diversas modalidades tais 

como, registros de nascimento, casamentos, óbitos, averbações, procurações, 

escrituras, declarações, escritura de separação e divórcio, testamentos, escrituras 

de reconhecimento de filho, escrituras de pacto antenupcial, reconhecimentos de 

firma, autenticações de cópias reprográficas, enfim, todo tipo de serviço 

atinente a sua área. 

    Após anos de trabalhos ininterruptos prestados ao 

município de Meridiano, hoje pode desfrutar da aposentadoria junto aos seus 

familiares, ficando por fim, em clara demonstração de reconhecimento público, 

prestados em nome do Povo Meridianense, esta merecida e oportuna 

homenagem a senhora DIRCE BOSQUETTI MIQUELETE, que no 

cumprimento de sua função, honrou  e dignificou a categoria, com autêntico e 

legítimo trabalho voltado à Democracia Brasileira.   

 

    Outrossim, que do deliberado se dê ciência a 

interessada, transmitindo, na oportunidade, as felicitações deste Poder 

Legislativo Municipal. 

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

 

                                         Em, 14 de Julho de 2.015.  

 

 

 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 
Vereador  

 


