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Excelentíssimo Senhor Presidente:

Moção

Nº 006/2019

Sala das sessões, 10 de junho de 2019

Vereador Marcos Fonseca

Vereador Vice-Presidente

Eu sou a ressurreição e a vida,

quem crê em Mim, ainda que esteja morto viverá

João 11. 25

O Vereador abaixo-assinado, ainda consternado, propõe a Vossa Excelência, ouvida a Casa, na forma
regimental, que, após ser submetida à douta consideração dos nobres pares, seja consignada nos
Anais dos trabalhos deste Legislativo profunda e pesarosa MANIFESTAÇÃO DE CONDOLÊNCIA de
sua Edilidade em respeito ao falecimento inesperado da senhora ZELITA DA SILVA, aos 55
(cinquentae cinco) anos de idade, ocorrido dia 2 do mês corrente, nesta cidade, cujo corpo foi
sepultado no Cemitério Municipal, no dia seguinte, perante a presença de seus familiares queridos e
de amigos que tiveram a honra e o privilégio de conviver com ela e que foram lhe prestar a última e
merecida homenagem póstuma.

GILCENE, era casada com o senhor Sebastião Florisval da Silva, ou simplesmente TIÃO BEIÇO,
como era conhecido, deixando cinco filhos e cinco netos

Pessoa simples e trabalhadora, era muito querida em nossa cidade, gozando de amplo círculo de
amigos sinceros. Seu passamento surepreendente abalou a todos os diamantinenses, mas o trabalho
social prestado por ela em prol da coletividade, sua paciência e presteza são um legado que jamais
esqueceremos e que nos serve de conforto.

Nesse momento de profunda tristeza, hipotecamos nossa solidariedade à família enlutada, fazendo
sinceros votos de que encontre o conforto necessário nos amigos e permanente resignação para
entender os desígnios de Deus, que precisou tirá-la de nosso convívio passageiro nesta terra para tê-la
eternamente ao Seu lado.

Requer, finalmente, que seja enviada cópia desta Moção à família enlutada.
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