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SENHOR PRESIDENTE,  
        
  Caros colegas Vereadores,               

    
  A Senhora “Elza Rosa de Oliveira Breviglieri” que é 
carinhosamente conhecida por todos como “Dona Elza”, trabalha na 
Cantina da Escola Nestor desde maio de 1.975, portanto há 39 anos. 
  Durante esse tempo viu passar por essa Escola praticamente todos os 
filhos de nosso município, que hoje são grandes homens e mulheres que 
estão em diversas atividades como: Médicos, Advogados, Dentistas, 
Eletricistas, políticos etc... 
  Dona Elza  participou de diversas atividades desenvolvidas na 
Escola, tais como Palestras, Gincanas, Seminários etc..., sempre com 
aquele jeito peculiar de ser, bondosa, atenciosa e prestativa, fazendo com 
que seu relacionamento de amizade se estreitasse cada vez mais com 
alunos e funcionários da Escola, além do profundo respeito que conquistou 
de todos. 
  Dona Elza , é uma pessoa simples, mas de coração enorme, 
mulher de fibra, que mesmo tendo sido atacada por fortes dores no joelho 
não se deixou abater, comparecendo sempre no horário para cumprir suas 
funções. 
  Atualmente conta 73 anos de idade, é viúva do senhor Disoé 
Breviglieri, de cuja união teve 3 filhos: Fernando, Luiz Cláudio e o Cabo 
PM Carlos Eugênio Breviglieri. Conta ainda com 6 netos e 3 bisnetos.  
 

 

E M E N T A 
Aplausos e Congratulações á Senhora “ELZA ROSA DE OLIVEIRA 
BREVIGLIERI”, pelo tempo de serviços prestados á Cantina da Escola 
Professor Nestor Gomes de Araújo.  



 

 
  Muito mais poderia dizer sobre a “Dona Elza”, que merece todo 
meu respeito e reconhecimento, mas fico por aqui, com a certeza de pelo menos não 
deixar passar em branco sua dedicação ao trabalho e a família.  
 
  Deixo aqui registrado o meu reconhecimento, meus aplausos e meu muito 
obrigado à senhora “ELZA ROSA DE OLIVEIRA BREVIGLIERI”. 
 

Que Cópia desta seja enviada a homenageada.  
 
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 25 de Setembro de 2.014. 
 
 

 

 

ROGERSON AP. BUJARLON RUIZ (Tê) 
=VEREADOR= (PP) 


