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MOçÃO DE PESAR

"Iyw»»,u,

TABULEIRo Do NoRTE,
interpretando o sentimento da comunidade, pelos seus legítimos
representantes, faz inserir na ata de seus trabalhos de hoje, MOÇAO DE

cÂunnn

A

MUNICIPAL

DE

PESAR, pelo falecimento de "MOACIR BEZERRA FREIRE", ocorrido no

dia ttloT/2O21.

A POúTI(A NO ilNGUE,,.

A

dimensão terrena

se

despede

de uma das mais

proeminentes figuras da História de Alto Santo, São João do Jaguaribe, do
Vale do Jaguaribe e do Ceará. Um cidadão que teve sua missão cumprida
no dia 11 de julho.

Se fizermos uma retrospectiva histórica e familiar de Moacir
Bezerra Freire, veremos que é filho de José Bezerra de Souza (Cazuza
Bezerra) e Rita Freire de Souza. Cazuza Bezerra foi o primeiro Prefeito

eleito de Alto Santo. Moacir casou-se com Maria Terezinha Chagas
Bezerra, que foi vice-Prefeita e Prefeita de Alto Santo. Outros políticos da
família: o tio, Francisco Nonato Freire (Mixico Nonato), Prefeito de
Limoeiro do Norte nos anos 50; José Carlos Nobre, primo, Prefeito de São

loão do Jaguaribe. O irmão Edgar Bezerra Freire, Vice-Prefeito de Barbosa
Ferraz, no Paraná. O sobrinho Georgiton Porfírio Bezerra, foi Vice-Prefeito
de Alto Santo. A nora Gilca Maria Machado Bezerra também exerceu a
mesma missão. O primo José Nonato Sobrinho (Zezinho Totó) integrou a
primeira legislatura da Câmara Municipal de Alto Santo, a paftir de 1959,
sendo eleito na primeira eleição do município, em 1958. O filho
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César Chagas Bezerra, atualmente, é Vereador e Presidente da Câmara

Municipal de Alto Santo. A filha Rita de Cássia Chagas Bezerra, não
enveredou pelo caminho das urnas, mas participou e participa da gestão
municipal. tendo sido Secretária de Saúde de Alto Santo, em algumas
ocasiões, cargo que repete atualmente. O filho Ricardo Célio Chagas
Bezerra, Coronel do Exército Brasileiro, foi candidato a Deputado Federal,
Embora sem citar

a ordem cronológica, Dr. Moacir foi Prefeito de Alto

Santo quatro vezes, exerceu os cargos de Procurador Jurídico, Diretor do
Departamento Socioeconômico e Superintendente da SUDEC, um órgão de
assessoramento do Governo do Estado do Ceará. Com todo esse histórico,

foi eleito Deputado Estadual em 1983. Se buscarmos outros parentes mais
distantes, ainda se conta um infindável número de políticos na família.
Parece que a política está mesmo no DNA.

Um pouco da ascendência mais próxima: o pai Cazuza Bezerra

nasceu em Morada Nova. E

a mãe Rita Freire de Souza é filha de

Raimundo Nonato Freire e loana Eufrazina Freire, cujas origens remontam
ao Sítio Papa, considerando que loana Eufrazina Freire é filha de Francisco

de Paula Nogueira Maia (Chiquinho) e Anna Maria do Espírito Santo
(Freire), patriarca e matriarca da comunidade. A ascendência materna
vem desde o Capitão-mor Manuel Antônio Rodrigues Machado, que veio
de Portugal, estabeleceu-se em euixeramobim e se tornou bisavô do
Raimundo Nonato Freire, avô de Moacir Bezerra Freire.

lá diz o velho ditado da sabedoria popular: a vida é uma vela
que se apaga ao sopro de qualquer viração. Mas a história permanece
indiferente aos vendavais do tempo. Aos conterrâneos resta seguir seus
bons exemplos. E aos familiares, o desejo de superação desse momento
de perda e saudade. Ao mesmo tempo em que se pede ao Supremo

criador que lhe conceda um lugar na Pátria celestial. Autoaa: Nicodemos
Napoleão (Professor. escitor e poetal,
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Aos seus familiares, nosso fraternal abraço com votos de
pesar, desejamos que a paz e o consolo continuem reinando no meio de

todos, para que MOACIR BEZERRA FREIRE, descanse em paz.
Plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte/CE, em 15
de julho de 202L.

Subscritos:

ütnild,.

(lw^

'lu*w

áà*r, /'á-.q.

ár-x.r4í

ryffi*3
(;rr^---

,fr"r,zt* [+r,^? /,t
Jr"rãP^

íao-

Çç.'t's

ftoü
fi'taie

l,r /*{ru/ú'á,/.@

'fr-"*fr'^á"*-à

Rua Maia Alarcon, ne

Site: www.

371- Centro - Fones: (gg) 3424.2034 _ Tabuleiro do Norte _ Ceará
de . gov. br E/MAIL: cmtabule i ro@yahoo. com. br

cmtabuleiro.

