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MOÇÃO DE PESAR 02/2016 

 
 
 
Ao Exmo. Sr. 
João Batista Viana 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Marco/CE 
 
 
O Vereador que a esta subscreve requer que seja encaminhada a 
matéria em epígrafe e a seguir discriminada: 
 
Solicito que seja registrada em Ata desta Casa Legislativa Moção 
de Pesar apresentando sinceras condolências pelo falecimento do 
Senhor Antônio Janilson Cavalcante, ocorrido no dia 06/09/2016.  

 
 
 
 

Francisco José Cordeiro 
                           Vereador Presidente 
   
 
                                      Maria Luana Marques 

Vereadora 
 

 
Antônia Glaucy Osteno Rios 

Vereadora 
 
 

Edilson dos Santos Vasconcelos 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

 
Antônio Janilson Cavalcante, primogênito de uma família de 5 
Irmãos, sendo eles Giliard, Girliane, Jarbas, Gwanildo e Josivan, 
nasceu em tempos difíceis: em plena quadra invernosa, no dia 05 de 
abril de 1989, de parto normal, em sua residência, em São Gerardo, 
no Município de Marco, fruto de seus pais, os senhores João Rivaldo 
Cavalcante e Maria Gorete Rocha. 
 
Desde o dia de seu nascimento até seu último dia de vida, conviveu 
nas redondezas de São Geraldo, Baixa do Meio e Lagoa de Santa 
Rosa, e, pertencente a uma família católica, cumpriu seus princípios 
cristãos, batizando-se em 28 de janeiro de 1990, recebendo sua 
primeira eucaristia em janeiro de 2004 e crismando-se em 18 de 
agosto de 2006. 
  
Aos 12 anos de idade, já lutava pela sobrevivência, ajudando seus 
pais, e aos vinte anos já assumira a responsabilidade do lar, ao lado 
de sua amada e companheira Francisca Alexandra Ferreira 
Fernandes, desde dezembro de 2009. Jovem pacato, amigo de 
todos e de fácil influência, aprendeu, mesmo sendo agricultor, a 
alcançar objetivos e traçar planos para o futuro de sua pequena 
família e já colecionava um curso de pedreiro e um de eletricista. 
 
Janilson, com sua capacidade autodidata, construiu o seu lar, 
investiu com alegria num pequeno comércio, fazia parte da diretoria 
do sindicato rural e tinha no seu currículo um número imensurável 
de amigos.   
 
Porém, sendo, a vida, feita de traçados e desafios, e, um deles, a 
sobrevivência ao caos, à fome, à seca e ao pudor, e, no momento, à 
violência, à dor e ao insucesso, tudo que um jovem cidadão havia 
levado para construir em vinte e sete anos tiraram-lhes em menos 
de um minuto.  
 
Assim perdemos nosso amigo, irmão e companheiro Janilson 
tragicamente, no dia 06 de setembro de 2016, às vésperas do dia da 
Independência. 
 

Mesmo sendo, esta, uma homenagem tão singela, a Câmara 
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Municipal de Marco une-se aos seus familiares e amigos, 

manifestando profundo pesar pelo acontecimento, que consternou a 

todos.           

 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 09 de 
setembro de 2016. 
 
 
 
 

Francisco José Cordeiro 
                           Vereador Presidente 
   
 
                                      Maria Luana Marques 

Vereadora 
 

 
Antônia Glaucy Osteno Rios 

Vereadora 
 
 

Edilson dos Santos Vasconcelos 
Vereador 

 
 
 

 

  

 

 

 

 


