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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Aguinaldo Alves da Silva apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à 

Sra. Antônia Soares da Silva, nascida no dia 11 de dezembro de 1954, 

no Estado do Ceará, tendo como genitores, André Soares da Silva e Ana 

Amélia da Silva. 

       

    Com efeito, não se pode olvidar que a Senhora Antônia 

reside no Distrito de Jarudore há cerca de 47 (quarenta e sete anos). 

 

    Ressalta-se que ela se mudou para o Distrito de 

Jarudore, com o objetivo de buscar melhores condições de vida. 

Outrossim, denota-se que ela sempre atuou como Professora no 

respectivo distrito, a qual é considerada uma profissional por excelência. 

 

    Vale mencionar que , na época que atuou como 

professora, ela enfrentou grandes dificuldades, pois naquela época, o 

acesso à educação era muito mais difícil que nos dias atuais. Entrementes, 

a Srª Antonia, com sua persistência e coragem, nunca desistiu de levar o 

conhecimento as crianças e jovens. 
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   Por fim, não se pode deixar de enaltecer que a Sra 

Antônia é uma pessoa bondosa, sempre dedicada aos amigos e a sua 

família, sendo que não mede esforços para ajudar o próximo.  

 

   Nesta oportunidade, vale mencionar que a Srª. Antônia 

torna cristalino que ama Jarudore de todo o seu coração e que é sua terra 

do coração, pois foi muito bem acolhida na respectiva localidade. 

 

                           Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa da Sra. Antônia Soares da 

Silva, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

 

                    A Você, Antônia, nosso agradecimento, nosso 

reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                    Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

                                  Ver. Aguinaldo Alves da Silva 

       Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu 

  


