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MOÇÃO DE PESAR N.º 01/2017 

 

    Os Vereadores, que a presente subscrevem, como assento 

nesta Egrégia Casa de Leis, vêm através desta, após ouvido o Plenário, manifestar 

sua solidariedade e encaminhar a presente MOÇÃO DE PESAR à Família da Sra. 

Maria Ramalho de Sousa, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de fevereiro de 

2017. 

 

 

MENSAGEM 

 

    Faleceu no dia 04 de fevereiro de 2017, a Sra. Maria Ramalho 

de Sousa, deixando seu esposo o Sr. Carlos Cezar Martins de Souza. Nascida em 

Serrania, filha de família tradicional e honrada, Maria do Sr. Cezinha como era 

conhecida, deixou inúmeros amigos por onde passou. Destemida por sua 

personalidade, criativa, meiga e dedicada, são alguns adjetivos que caracterizavam 

sua maneira de ser. Sem dúvida, uma das suas maiores virtudes era a generosidade 

estampada em seu coração. Sempre a boa esposa, a boa amiga, aquela pronta para 

ajudar a qualquer hora. Maria era inteligente, trabalhadora e muito ponderada no seu 

jeito de ser. Juntamente com sua irmã Terezinha, foi uma das idealizadoras do 

projeto de proteção dos animais. Com frequência, sempre estava presente nas 

reuniões da Câmara, demonstrando grandes interesses para as causas sociais de 

nossa comunidade. A preocupação com a família era seu ponto fraco, sempre 

preocupava e queria ajudar a todos ao mesmo tempo. Amiga inseparável de sua 

irmã Terezinha, almejava vê-la sentada nesta cadeira como forma de poder 

trabalhar mais de perto para a sociedade.  

 

    Sua morte, tão repentina, enluta não somente seus familiares e 

amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na 

honestidade, no caráter e na honra. 
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    Aos familiares, principalmente seu esposo, nossas sinceras 

condolências reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu 

pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto 

aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no 

meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que a Maria 

descanse em paz. 

 

    Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2017 

 

 

______________________________ Rodrigo Gonçalves Faria Dias (Presidente)  
 
______________________________ Klinger Ferreira da Silva (Vice-Presidente) 
 
______________________________ Teresinha de Souza Tavares (Secretária) 
 
______________________________ Gabriel dos Reis Hilário (Vereador) 
 
______________________________ Genésio Teixeira (Vereador) 
 
______________________________ Silvio da Silva (Vereador) 
 
______________________________ Adybbi Vasconcelos Dias Neder (Vereador) 
 
______________________________ Luiz Carlos Cavalheiro (Vereador) 
 
______________________________ Edimar Ferreira (Vereador)  
 

  


