MOÇÃO N.º 16/2021
AUTORES:
VEREADORES VAGNER LOPES MARTINIANO DE
AQUINO e JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores que esta subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º inciso IV e §
2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresentam
MOÇÃO DE PESAR POR FALECIMENTO à família do saudoso Waldemir
de Freitas Lucas, pelo seu passamento ocorrido no dia de 28 junho de 2021,
na cidade de São José do Rio Preto - SP.
O senhor Waldemir de Freitas Lucas era natural
de Santa Fé do Sul - SP, onde nasceu em 30 de setembro de 1949, sendo filho do
casal Wilson Lucas de Oliveira e Deonília Alves de Freitas. Juntamente com seus
pais e irmãos veio para o nosso município com 11 anos de idade, morando
primeiramente na Fazenda Lagoinha. Com 18 anos mudou-se para nossa cidade e
aqui estudou, trabalhou, formou sua família e tornou-se um apaixonado por
Aparecida do Taboado.
Contraiu núpcias com a senhora Ruth de Fátima
Regiani Freitas, com quem teve os filhos Ruthineia Regiani Freitas Neves,
Ruthiane Regiani Freitas Esgotti e Lucas Regiani Freitas.
Com Bacharel em Direito, Waldemir era muito
conhecido em nossa cidade por trabalhar no Fórum de Aparecida do Taboado,
onde trabalhou de 1975 a 2018 como Oficial de Justiça, em cuja função se
aposentou depois de 43 anos de bons serviços prestados.
Waldemir fez questão de participar da vida
pública, colocando seu nome à disposição para ocupar uma cadeira no Poder
Legislativo Aparecidense por mais de uma vez, tendo sido eleito Vereador na 13ª
Legislatura, no período de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000, na
gestão do então Prefeito Geovaine Marques de Oliveira.
Embora tenha exercido a vereança em apenas
um mandato, ele participou ativamente da política de nossa cidade, sendo filiado a
partidos políticos, inclusive como membro do diretório, e seu nome ficou
registrado nos anais dessa Casa de Leis.
Aparecida do Taboado perdeu um dos seus
filhos ilustres, deixando uma lacuna difícil de ser preenchida no coração dos
familiares e amigos; porém, deixou sua marca entre as pessoas de bem e que jamais
será esquecido, pois faz parte da nossa história.
Waldemir era uma pessoa muito alegre,
conhecido de todos, deixou inúmeras amizades e sempre fez questão de prestar
ajuda àqueles que necessitavam. Era um esposo cuidadoso, pai e avô amoroso, e
tudo fez para ter sua família unida e feliz.

Que se dê ciência desta Moção a sua esposa e
aos seus filhos, de maneira a transmitir os sentimentos de pesar destes Vereadores,
acreditando que DEUS dará a toda a sua família, o conforto espiritual necessário,
e que o tempo se encarregará de amenizar o sofrimento que estão passando.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado-MS, 12 de julho de 2021.
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