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Altamiro
Lazarini,
nasceu em 24/12/1931, filho
de Alexandre Lazarini e
Serafina Mariani.
Seus pais vieram da
Itália onde chegaram em
Lavras onde Altamiro nasceu.
Moravam na Fazenda Gato
Preto, e logo vieram morar
em Nepomuceno.
Casou-se Hilda Gama
e teve seis filhos: Almir, Habia,
Ademir, Hulda, Amarildo e
Alcir, conviveu também com
noras,
genros,
netos
e
familiares.
Começou a trabalhar
na
Prefeitura
de
Nepomuceno em 1958, onde trabalhou por 35 anos como operador de
máquinas, caminhoneiro e fiscal geral prestando assim vários serviços para
nossa cidade.
Foi presidente do clube de futebol do Cruzeiro de Nepomuceno por
vários anos. Ajudou no planejamento e construção do campo do Cruzeiro.
Participou como Vereador eleito pelo povo de Nepomuceno por vários
mandatos recebendo o diploma de Vereador em 1982 com 855 votos, em
1988 eleito com 176 votos, em 1992 foi suplente com 158 votos e novamente
eleito em 1996 com 304 votos.
Sua vida foi muito requintada com amor e carinho pelos seus familiares
e pelo povo de Nepomuceno.
Altamiro Lazarini foi um vereador atuante na sociedade
nepomucenense, possuindo um papel importante no município . Ele foi o elo
entre a população e o poder legislativo, o “espelho da comunidade” e o
ponto de referência dos anseios populares, tendo assim, uma responsabilidade
social muito grande, que foi bem além da função de fazer leis e fiscalizar os
atos do Executivo. Hoje o que nos resta é a saudade, seu exemplo de entrega
e doação, sua causa foi nobre e mereceu ter a reciprocidade da confiança
depositada. Seu trabalho, dedicação e intervenção sistemática junto aos
órgãos competentes, com certeza resultaram na melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos, visando o bem de toda a coletividade. Enfim, cumpriu
sabiamente seu dever com transparência e alegria, sempre.
Sabemos que a vida passa rápida então ele deu o seu melhor para
Nepomuceno nestes anos vividos. Nossos agradecimentos.

