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MOÇÃO DE PESAR N° 002/2017

À
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ilicínea
Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Art. 179 do Regimento
Interno requer MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento da PROFESSORA CELICE
MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, ocorrido no dia 16/10/2017.
E, pois justa a homenagem em reconhecimento para com a Professora Celice,
pela dedicação, humildade e entrega na sua arte de ensinar. Mesmo aposentada,
continuou sua carreira com a mesma dedicação e procurando sempre levar a seus
alunos o ensinamento da história com clareza e satisfação em aprender.
,

Ilicínea, 19 de outubro de 2017.
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MOÇÃO DE PESAR N° 00212017

Neste momento os familiares sofre com o passamento de Celice Maria de
Oliveira Carvalho uma pessoa de personalidade límpida, com dedicação em seu viver
e em prol de uma vida digna e produtiva de seus alunos. Assim como o espelho
reflete o nosso ser a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é
parte integrante deste caminhar. Os familiares e seus amigos com uita emoção,
sentem profunda saudade com o falecimento de Celice Maria de Oliveira Carvalho,
ocorrido no dia 16/10/2017.
A sua ida nos entristece e os familiares e amigos e conhecidos que conviveram
com seus modelo de vida e exemplo, sentem a profunda falta que deixará com seu
partir, e nós, Vereadores da Câmara Municipal de IlicínealMG, não poderíamos de
abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem
Esta Egrégia Casa de Leis, tendo pleno conhecimento da grande pessoa que era
a Professora Celice Maria de Oliveira Carvalho, com sua Fé e dignidade,
comprometimento para com seus amigos e alunos, com muita sensibilidade e
carinho. Vem compartilhar com a família para que a paz e a felicidade reinem no
meio de todos.
E, pois, justa a homenagem p desta Casa, representante dos munícipes, a uma
cidadã que está a merecer a saudade da comunidade a que ela tanto serviu
llicínea, 19 de outubro de 2017
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