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Moção :: Moção de Congratulação: 63 / 2018

O Vereador Toninho Assunção da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que está subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao
Casal João Tontini e Eloa Krug Tontini, pelos seus 40 anos de união, celebrados com uma linda
festa de Bodas de Esmeralda, na Fazenda Gávea no dia 24 do mês de junho.
Fique esta data de perfeita claridade e singeleza ímpar devidamente registrada nas mentes e nos
corações de todos os parentes e amigos. Fique a imagem de ambos emoldurada como exemplo de
convívio e harmonia aos que desejam seguir - lhes os passos. Fique a gratidão ao Senhor da
história e da vida pelas bênçãos suavemente derramadas sobre a família. Fique a esperança de que
ainda outras novas alegrias hão de vir e trechos inéditos da estrada serão percorridos. Fique, enfim,
esta beleza incomparável do ouro purificado e precioso, exposto à admiração e ao encanto de quem
ao feliz casal parabeniza por seus quarenta anos de matrimônio construídos sobre esse sempre
sólido fundamento do amor.
Assim, nesta data tão especial, registramos nos Anais desta Casa Legislativa esta singela
homenagem ao casal, João Tontini e Eloa Krug Tontini, que fazem parte da história de Chapadão
do Sul, pelo quadragésimo aniversário de casamento, e rememoram uma caminhada a dois ao
longo desses anos em que semeaduras foram feitas, dificuldades foram vencidas e frutos foram
colhidos e que são merecedores da honraria que ora prestamos.

Sala das Sessões, 02 de julho de 2018

Toninho Assunção
Vereador(a) - PSB
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