VEREAOOR

CARECA
AO EXMO. SENHOR HÉLTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANDRAD¡NA,

REQUERIMENTO

Requerente: vereadores JONILCIO AVELINO DA SILVA e ELAINE VOGEL RODRIGUES.
Requerido: Plenário

Assunto: consignação de Moção de Pesar em razão do falecimento do Sra. Emília Rufino da
Silva, ocorrido no dia 09.08.2021, aos 70 anos.
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JUSTIFICATIVA

Causou-nos profunda consternação a notícia do falecimento da Sra. Emília Rufino da
Silva, aos 70 anos de idade, no dia 09.08.2021. Nascida aos 26.11.1950, cidadã respeitada,
matriarca de família tradicional de Andradina, foi uma das personalidades mais destacadas e
participativas a partir da instituição deste Município, atuando em favor do engrandecimento de
a uma
nossa cidade. Com otimismo. Manteve a sua rotina de ações. Fazia questão de ser útil
da
boa causa e estava sempre disposta a ajudar o próximo. Emília era esposa do Nelson Soares
Thalita e
Silva. Além do marido, Emília deixou três filhos, Kelly, Katia e Wagner, e dois netos
Matheus, seus grandes xodós.
portanto, o passamento da $ra. Emília Rufino da Silva, enlutou não apenas o seu grupo
familiar, como, também, toda a comunidade andradinense'
Do exposto, REQUER, com fundamento no art. 142, I3e, Xlll, do Regimento lnterno,
seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária uma Moção de Profundo
pesar em razão do falecimento do Sra. Emília Rufino da Silva, ocorrido no dia 09.08.2021,
assim sustentando a homenagem póstuma deste Poder Legislativo e da comunidade
andradinense ao ilustre cidadão.

Requer, ainda, que desta deliberação seja dado conhecimento à família enlutada, em
nome do viúvo Sr. Nelson Soares da Silva'
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP,09 de agosto de2O2!.
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