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MOÇÃO Nº 003/2012 

Considerando que devemos lembrar das pessoas independente do seu grau de instrução, 

formação e função, que sempre deixam lições de vida para filhos, familiares e amigos. 

Considerando é que de nosso conhecimento um ditado popular que diz, “que uma árvore 

para dar bons frutos no futuro, ela precisa ter semente boa e raiz forte”. 

Considerando que sabemos que esse fruto hoje que essa árvore deu, nós já o conhecemos 

que é o Dr. Altair da Fisioterapia que nos ajuda e muito com relação a serviços atendendo 

sempre nossa população necessitada.  

Considerando que às vezes mesmo contra nossa vontade, mas que quando somos 

chamados por Deus, nós partimos de nossa fase carnal aqui na terra para outra fase a espiritual 

deixando familiares, amigos e admiradores. 

Considerando que sabemos que todos nós enquanto estivermos aqui na terra não sabemos 

nem dia, horário, mês e ano que partiremos para junto de Deus. 

E, por tantos considerandos, apresento Moção de Pesar pelo falecimento no último dia 

18/02 do Sr. Sebastião Pereira da Silva que deixará uma irreparável lacuna entre seus familiares, 

amigos e admiradores e a todos nossa irrestrita solidariedade pela triste e irreparável perda, mas 

que Deus conforte o coração de cada um, pois somente nesse momento tão difícil essa dor possa 

ser um pouco menor, pois isso nós só sabemos quando perdemos um ente querido.  

Que desta se dê conhecimento e envie uma cópia à família enlutada. 

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de fevereiro de 2012. 
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