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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 ao 

Sr. Antônio Francisco Terra, nascido no dia 13 de abril de 1939, no 

Estado de Minas Gerais, tendo como genitores, Francisco Terra de Abreu e 

Sabrina Rosa da Silva. 

 

   Casado com a Srª. Antônia Dias Terra, pai de 08 ( oito) 

filhos, avô de 16 (dezesseis) netos e bisavô de 03 (três) bisnetos. 

       

    Com efeito, não se pode olvidar que o Senhor Antônio 

reside no Distrito de Jarudore há cerca de 42 (quarenta e dois anos), 

sendo que considera esse distrito como sua terra do coração. 

 

    Ressalta-se que ele se mudou para o Distrito de 

Jarudore, com o objetivo de possibilitar que seus filhos frequentassem a 

escola. 

         

   Vale salientar que o Sr. Antônio possuía uma padaria 

juntamente com sua esposa, sendo que eram conhecidos por vender um 

dos melhores pães do Distrito de Jarudore. 
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  Destarte, ele sempre estava disposto a ajudar com as 

ações sociais do aludido distrito, o qual não media esforços para ver o 

crescimento de Jarudore.  

 

  Logo, o Sr. Antônio deixa para seus filhos e para todos 

que o conhecem o seu grande exemplo. Tanto é verdade que os seus 

filhos e netos sempre estão dispostos a contribuir com as ações sociais de 

Jarudore, sempre preocupados em ajudar o próximo.  

                

   Por fim, não se pode deixar de enaltecer que o Sr. 

Antônio  é um exemplo de um homem trabalhador, honesto, sendo que 

sempre lutou para buscar melhorias em prol de seu distrito. 

  

                           Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa do Sr. Antônio Francisco 

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

homenagem. 

 

                    A Você, Antônio Francisco, 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 


