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Moção Nº 4/2017 
 

 

 

A comunidade de Serraniense, ficou entristecida no dia 18 de agosto 
próximo passado, com o falecimento do nosso amigo Ismail Domingues Alves, 
popularmente conhecido como Bira. 

 
Filho de Sebastião Domingues Alves e Maria José de Oliveira, cuja família 

era composta por sete irmãos, restando apenas entre nós os senhores Raul, José e 
Gonçalo. Se instalaram em Serrania a partir dos anos 70 (setenta), sendo esta família 
exemplo de trabalho, humildade e honestidade. Enfim, todos predicados capaz de ser 
orgulho para qualquer comunidade. 

 
Entre eles, destacou-se o Bira, que na infância foi acometido por 

problemas de saúde que afetaram a sua visão. Com seu jeito humilde de ser, cativou a 
todos nós com sua alegria e brincadeiras que proporcionava risos a todos ao seu redor. 
Possuía um estilo de vida simples, cuja forma de levar a vida era tirar dela as 
oportunidades concedidas pelo nosso criador. 

 
Aos quatro anos de idade ganhou de seu pai o seu primeiro brinquedo. 

Uma sanfona. Mas aos 18 (dezoito) anos apoderou-se de sua sanfona profissional que 
provou em pouco tempo aptidão com a música, e entre acordes e notas baixas e altas 
executava o instrumento com perfeição, o que fez dele um verdadeiro artista alegrando 
multidões e propiciando lazer a todos por onde passava. 

 
Deixa esposa e filha e também saudades nos familiares e entre nós. 
 
Tivemos a iniciativa através desta Casa, em conceder esta homenagem 

aos familiares do Ismail, como reconhecimento do quão importante ele foi para nós, pela 
sua dedicação a nossa comunidade. 

 
Que Deus o receba de portas abertas no seu reino, e console a todos os 

seus familiares e amigos pela perda do nosso amigo. Temos certeza de que em nossa 
memória permanecerá a lembrança deste companheiro e amigo que muita falta fará para 
todos nós. 

 

 
Sala das Sessões, em 05/10/2017. 

 

 

Rodrigo Gonçalves Faria Dias 

Presidente da Câmara 

 


