
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANIA
Minas Gerais - Brasil

Rua Cel. Antônio Faustino, 1.414, Centro                               Serrania-MG                                      CNPJ 06.059.118/0001-17
Tel (35) 3284-1563                                                                                       email: camaraserrania@camaraserrania.mg.gov.br

Moção Nº 7/2017

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serrania - MG

A Câmara Municipal de Serrania, através de seus representantes, em
reunião do dia 09 de outubro de 2.017, concedeu por unanimidade a moção de pesar aos
familiares de Terezinha de Assis da Silva, por ocasião de seu falecimento em 29 de
setembro próximo passado.

Dona Terezinha nasceu em Serrania em 06 de janeiro de 1.940 e foi
casada com o Sr. José Pedro da Silva, que também era Serraniense, falecido em 02 de
maio de 2009.

Ao se casarem em 1.963, mudaram para São Paulo e desta união
tiveram quatro filhos sendo eles: Clausner Assis da Silva, Rosimeire Assis da Silva,
Claudinei Assis da Silva e Claudemir Assis da Silva. Da união de seus filhos
renderam-lhes quatro netos e um bisneto.

De família tradicional de nossa cidade, sonharam com dias melhores,
idealizando um futuro promissor com os olhos voltados para o progresso daquela cidade
que despertava no cenário nacional, devido a explosão industrial e habitacional, onde
fascinava multidões dos quatro cantos do país. Viveram lá um bom tempo mas nunca
esqueceram suas origens e amigos aqui deixados. Trabalharam e lutaram com muito
sacrifício e com o fruto dos vossos esforços  e depois de vários anos resolveram retornar
e desfrutar das amizades, do sossego, enfim, de tudo que sua terra natal pudesse lhes
proporcionar.

Aqui permaneceram até a vontade do Pai. Deus os levou mas as
recordações permanecerão para sempre. Por tudo que fizeram, idealizaram e realizaram,
nós compartilhamos com vocês familiares a saudade e a certeza de que a memória de
seus pais permanecerão para sempre em nossa comunidade. 

Sala das Sessões, em 30/10/2017.

Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Presidente da Câmara
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