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MOÇÃO DE APLAUSOS N 2 Cl

/2018.

Requeremos a Mesa, nos termos regimentais, após ouvido o Plenário,
requer de Vossa Excelência que seja encaminhada Moção de Aplausos a
todos os Pais de nosso Município, pelo DIADOS PAIS, que será
comemorado no dia 13 de agosto.

"Pai"
Exemplo de valor e retidão. Ensinamento, espelho, esperança. Semente
boa plantada em nós lá na infância. Que germina pela vida afora,
estruturando o ser e o não ser... Este homem que admiro tanto, com
todas as suas virtudes e também com seus limites... Este homem com
olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-nos os caminhos da
vida, que esta pela frente... Este mestre contador de histórias traz em seu
coração tantas memórias, espalha no seu caminhar muitas esperanças,
certezas e confiança... Pai, homem alegre e brincalhão, mas também, ás
vezes, silencioso e pensativo, homem de fé e grande lutador, sensível e
generoso. O abraço aconchegante a acolher, Pai, com quem aprendemos
a viver. Meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo, infinito
é teu coração. Pai... obrigado por nos orientar em nossos caminhos, feito
de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos... Te
amamos com toda alma e coração... FELIZ DIAS DOS PAIS!!!
Sala das sessões, 07 de agosto de 2018.

MURILO GOMES DE OLIVEIRA
Vereador

ANTÔNIO VILHENA
Vereador
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Vereador

MARCIO CANDIDO DA CRUZ
Vereador

MARIA CRISTINA DOS SANTOS
Vereadora

MARIUZA DE FÁTIMA CERAZI ALVES
Vereadora

ARCIO MILHOR NÇA
Vereador

VÁNDERLEI PEREIRA DA SILVA
Vereador
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