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LEI N° 347/20 Hj De 26 diefevereiro die2016.

Da a denomina~ao die "GRAS - Centro die
Referenda de Assistencia SoCJial JFLORACY
JFERREIRA MOTA lPONCION" ao Centro
die Referenda die Assistencia Socia! - CRAS
de Pastos Bons.

A Prefeita Mum.icipai diePastos lBons,Estadio do Maranhao, no uso das
atribui~6es que the sao conferidas pel a Constitui~aoFederal e pela Lei Organica do
Municipio,

FA(:O SABER que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte de
Lei:

P 0 Jose Gon~~do de SO,usa;
seis diias do mes die lfeveniiro de 2016 ....
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JUSTIFKCATKVAS

FLORACY FERREIRA MOTA nasceu em 27 de novembro de 1945 na cidade de Pastos
Bons (MA), filha do casal Enoque Ferreira Mota e Joana do Espirito Santo, viveu sua inffmcia
e adolescencia no Povoado Varzea de Cima no Municipio de Pastos Bons.
No dia 13 de agosto de 1964, foi celebrado seu casamento com efeito civil com Senhor
Alonso Felix Poncion e passou a se ehamar FLORACY MOTA PONCION.
Ap6s contrair la<;os matrimoniais foi morar com seu esposo no Povoado Cabeceira. A
primeira gesta<;iio teve umafilha, queveio a falecer ap6s 24 horas de nascida. No ana
seguinte deu a luz urn menino quedeu 0 nome de Alan Karlet Mota Poncion e tres (03) anos
depois deu a luz a mais urn filho que deu 0 nome de Karlebio Mota Poncion.
No ana de 1975, Floracy Mota Poncion e familia forarn morar na cidade de Araguaina, na
epoca pertencente ao Estado de Goias.
Viveu no Estado de Goias ate 0 fim da decada de 1970, retornando com 0 esposo e filhos, ja

a cidade de Pastos Bons no inieio da d 1980.

Em setembro 2008 adoeceu repentinamente em sua residencia na cidade
sendo levada as pressas para 0 Hospital Municipal e posteriormente transJten
de Teresina (PI), onde veio a falecer n 16 de setembro de 2008.
Deixou saudade e urn imenso vazio no seio de sua familia, no cora<;iiodos amigos e na alma
de sua com .motivo' pelo .qual 0 Municipio'de""Pastos.'· Bans (MA) the presta a
hornenagem de nomear 0 CRAS - Centro 'CieRe£erSncla de 'Assistencia Social de Pastos Bons
de CENTRO DE REFlERJENCIA DlE ASSKSTIENCIA SOCIAJL FLOlRACY MOTA
J?ONCION.

Pastos Bons (MA), 26 de fevereiro de 2016
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