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Requerido a Mesa, depois de ouvido o Plenário e cum prida

às formalidades regimentais, "VOTOS DE PROFUNDO PESAR" pelo 

fa lecim ento do Senhor JONATHAN FREITAS DA SILVA (TAM), ocorrido no dia 

12 de abril do corrente ano, natural da c idade  da Aliança -  PE.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência a família enlutada, através da 

sua esposa EMANUELLE RODRIGUES.

filho de João José da Silva (falecido) e Natercia Lopes da Silva, foi 

m orador da Rua da Palha vida humilde,com seus irmãos Núbia Renata, 

Nívia Roberta, Nadja Ranielly e Juberlan Freitas. Estudou na Escola 

Joaauina Lira, onde concluiu seus estudos, sempre levando o nome da 

Rua da Palha e se tornou um homem logo cedo, se apaixonou pela sua 

esposa Emanuelle Rodrigues, dessa união nasceu seu único filho João 

Vitor, um am or intenso e verdadeiro que só hoje fez os separasse mais em 

sua trajetória seus sonhos se realizaram.

Tornou-se um empresário da Aliança Acessória Pública de 

Previdência, assumiu seu dever com  ética e profissionalismo e muito cedo 

prestando serviços em diversos fundos de previdências em vários 

Municípios da Região de Pernambuco e Paraíba.

Sempre trabalhador de forma honesta junto ao seu am igo e 

assessor Flávio juntos lado a lado mesmo nos momentos difíceis a frente e 

dando continu idade ao seu trabalho. Professor atualm ente da Escola

'AN FREITAS DA SILVA, nasceu no dia 23 de junho de 1980,
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Coronel Luiz Inácio, na Usina Aliança, onde tam bém  deixa um legendário 

de amigos, alunos e colegas de trabalho, sempre respeitou todas as 

classe3s e raças sociais e sempre levantou a bandeira da igualdade. 

Sempre com  o seu sorriso largo e seu co ração  imenso no seu serviço 

social no anonimato, quando não tinha buscava mais nunca estava de 

mãos vazias e com  palavras de conforto.

Sua família sempre em primeiro lugar, sua esposa e seu filho, seu 

exemplo, seus sogros tam bém  presente em seus sonhos. Que conviveu 

com  Tam sabe os seus valores, seu pai morreu cedo  e nunca deixou de ser 

o homem da casa, sua m ãe funcionária de serviços gerais, mais nunca 

escondeu sua origem ou se envergonhou da vida. Sempre nas redes 

sociais expressava determ inação, perseverança e otimismo e nunca 

desistiu da sua vitória.

E hoje nos despedimos de você amigo. Vai em paz.

Ante o exposto, peço  a Aprovação Unânime dessa Propositura aos 

Nobres Pares.

Sala das Sessões da Câm ara Municipal da Aliança, 12 de abril de 2022.
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