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MOÇÃO DE PESAR
A Camara Municipal de Utinga, em nome de todos que compõem a Casa
Legislativa, com muita tristeza emite Nota de Pesar e solidariedade em virtude
do falecimento da Primeira Dama Senhora Ana Cristina Borges da Silva Vieira
Santos, ocorrido na noite da última sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, na
cidade de Salvador BA.
Recebemos a noticia com muita tristeza. A Senhora Ana Cristina,
Aninha, como era conhecida, participou ativamente da vida desta pequena
cidade, era uma pessoa pública, líder nata, comprometida com as causas
sociais, sempre falando e trabalhando em favor dos menos favorecidos, tanto
como Primeira Dama, como Vereadora ou Secretária de Assistência Social.
Conhecida como "mulher forte" ao lado do marido, Joyuson Vieira, a
Primeira Dama, por quatro vezes, será lembrada por estar sempre ao lado do
povo em suas ações, lutando por todos e pensando no melhor para a
coletividade.
Utinga perde uma pessoa pública e dedicada e uma cidadã muito
querida, e cabe a nós, que tivemos a honra de conviver com a amiga Aninha,
reverenciar a sua memória e agradecer a enorme contribuição que ela prestou
a nossa cidade.
Hoje existe uma lacuna ocasionada pela súbita partida dessa grande
mulher, mas confortamo-nos, renovados pela promessa de momento de júbilo
que a todos chegará. "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será
salvo; entrará e sairá e achará pastagem." Joao 10.9.
Mesmo pesarosamente, dizemos aqui: coragem, consolo e muita fé em
Deus, a seus familiares, que sabemos ser difícil numa hora tão dolorosa. Um
dia ela lutou no Plenário da Câmara: hoje ela descansa no Plenário de
Deus.Os anjos e todos os santos em seu favor na convenção final para a
eleição de um mandato eterno e vitorioso onde ela descansa em paz.
A Sociedade Utinguense, representada neste ato pelo Legislativo
Municipal, externa votos de pesar à família enlutada.
Câmara Municipal de Utinga, 18 de janeiro de 2021.
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