
Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

MOÇÃO Nº 046/2017 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

 

Nossos pais são os nossos primeiros e maiores laços com o mundo. São 

eles os primeiros olhos que vemos e aprendemos a amar, é nos braços deles que somos 

embalados, protegidos e amados. Como reagir quando somos arrancados deste amor, sem 

importar a idade deles, o que fazer quando a morte nos tira o laço de amor mais belo que 

um dia podemos experimentar? Eles nos deram à vida, nos ensinaram a viver, mas não 

parece justo que aprendamos com eles sobre a dor da morte, e o que é viver em um mar 

sem fim de saudades. 

Dia 06 de junho foi um dia em que a saudade falou mais alto para a 

família do senhor Vicente Lopes da Silva, pai do nobre Vereador Afonso Lopes da Silva, e 

seus irmãos Francisco, Maria do Carmo, José, Dilma, Dioneide, Verônica e Vicemar e 

também da sua mãe Maria Francisca Silva que viveram ternos anos de suas vidas ao lado 

dele. Sabemos que não é fácil, mas, é preciso agradecer imensamente o tempo que 

puderam conviver com ele, que será sempre lembrado pela honestidade, amizade, amor, 

lealdade e sensibilidade para lidar com as adversidades da vida. Devemos sempre 

lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores, e com certeza o senhor Vicente Lopes 

já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão. 

É preciso seguir adiante com a vida, o nosso caminho ainda está por 

fazer. Levemos viva conosco a lembrança de quem perdemos, lembremos com amor e 

carinho sempre, mas honremos a sua memória vivendo a nossa vida em paz e com 

alegria.  

Diante do exposto, apresento à Mesa, Moção de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Vicente Lopes da Silva, ocorrido no dia 06 de junho do 

corrente, aos 90 anos de idade.  

Havendo a aprovação desta propositura pela Casa, seja a mesma 

encaminhada à família. 

Secretaria da Câmara Municipal, 09 de junho de 2017  

Ass.) VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADOR ANGELO ROBERTO TORRES – Neguita Torres 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADOR CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 
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VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA –Inalda Cabeleireira 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO – MAGRÃO 

VEREADORA TAÍS CAMELLINI ESTEVES – TAIS DA ÁGUA 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 13 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de junho de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 

 

 


