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CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, interpretando o

sentimento da comunidade, pelos seus legítimos rêpresentantes, faz inserir na ata de seus
trabalhos de hoje, MOÇÃO DE PESAR. pelos falecimentos:
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EXPEt)IENIE IIÍ)O NA SESSÁO

SR. MARCELINO FERREIRA DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO.,

-oÃ_t&/kL.!

03101 11921

ógmo: o1to4t2o21
- Sítio Pau
05 filhos, era um homem da tera, da

Marcelino nasceu em Tabuleiro do Norte e viveu toda a vida aqui

Furado, Casado com Sabina Sousa Silva agricultura, que constituiu sua família cultivando sementes de sabedoria, humildade e
honestidade. Tinha um jeito sereno de encarar a vida e os problemas, pois em seu coração
prevalecia a fé no Criador e a gratidão.
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sRA. MARrA FERRETRA UCHÔA (LUCTNDA)
DATA DE NASCIMENTO: 30/09/í959

ógro:

o1to4t2o21

Lucinda nasceu em Tabuleiro do Norte e viveu toda a vida aqui
Furado, casada com Eliseu Rodrigues Uchôa
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- Sítio Pau

Filhos, era uma mulher guerreira que

enfrentava os desafios da vida com determinação. Foi exemplo de mulher destemida, à

frente do sêu tempo, quebrando barreiras e ocupando espaços que a tomavam singular.
Sua marca era a solidariedade, o cuidado com as pessoas doentes ê idosas.

Aos seus familiares, nosso fraternal abraço com votos de pesar, desejamos que
a paz e o consolo continuem reinando no meio de todos, para quê descanse em paz.
Que seja dado conhecimento da presente, a família enlutada.
Plenário da Câmara Municipal, 07 de Abril de 2021.
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