
APRÇVADO
Na Sessão dofu 11 roffi

MOÇÃO No 001 t2022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, apresenta nos

termos regimentais, através da Vereadora Luma Menezes, com assento neste

Legislativo Municipal, interpretando o sentimento do povo que representa por

outorga e faz inserir nos seus Anais, Mocão de Aplausos pela trajetoria de vida

do senhor Ananias Gomes da Silva.

Nascido em 09 de janeiro de 1944, nesta cidade, filho de Ananias Gomes

da Silva e Dilza Matos da Silva, irmão de: Vera, Lúcia, Osman, Dagmar, Deise,

Neide, Solo e Mari, Ananias estudou nos colégios públicos do Município e tinha

um grande sonho, ser médico, com a missão de ajudar na cura e recuperação dos

doentes e hipossuficientes. Com isso, cursou medicina na Faculdade Baiana de

Medicina, onde se formou com muito esforço e posteriormente se especializou em

clínica geral e obstetrícia.

Realizado o sonho, começou a trabalhar em Alagoinhas nos Hospitais,

Clínicas e no Batalhão de Polícia, alçando a patente de Tenente da respeitada

Polícia Militar do Estado da Bahia. Foi um dos Fundadores e Médico do Centro

Médico de Alagoinhas, além de ter trabalhado por muitos anos nos municípios de

Aramari, lnhambupe, Olindina e região. Casou-se jovem com a estimada Sra.

Carmem Rutilande Borges Silva e, deste eterno matrimônio, frutificaram os seus

filhos: Hugo, Milena e Lucas.

O grande Nani, como era carinhosamente chamado pela Família,

trabalhou arduamente até os últimos anos de vida, para oferecer todo conforto e

educação aos filhos, o que outrora não tivera por conta da vida modesta em sua

infância, adolescência e juventude.
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A Moção ofertada para este grande Homem de existência ímpar é para

nos lembrarmos que honestidade, competência, empatia e humanidade são traços

do ser humano atemporal e que personalidades como Dr. Ananias jamais sejam

esquecidas, mas sobretudo trilhadas e que sirvam de inspiração para nossa futura

geração. SAUDADE SlM, DR. ANANIAS, TRISTEZA NÃO!

DR. ANANIAS GOMES DA SILVA
NASCIMENTO: 09101 11944
+ OBITO: 25tOgt2O1O

Sala das SessÕes, em 08 de fevereiro de 2022.
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