
 
MOÇÃO DE PESAR 

“Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será guia até a morte”- Salmos 48:14. 

Neste momento os familiares sofrem com passamento de uma pessoa de personalidade límpida 

com a dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva, uma pecuarista progressista e à 

frente de seu tempo, sempre acompanhando as modernidades. Assim como o espelho reflete o nosso 

ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. 

O Presidente desta Casa, Vereador Genilson Faria, por proposição do Exmo Vereador Ândrio de 

Souza Lima, que a presente subscrevem, vêm através desta, após ouvido o Plenário, manifestar sua 

solidariedade e encaminhar a presente MOÇÃO DE PESAR à FAMÍLIA SOUZA, pelo falecimento da Sra. 

ELOÍNA BAIRRAL SOUZA, ocorrido no dia 21 de agosto de 2018. 

MENSAGEM: 

Dona Eloína, com seus 75 anos, era uma pessoa bastante conhecida na localidade onde morava, 

Florianos, e respeitada por sua conduta de dedicação à família e a comunidade.  Sua ausência deixa 

desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida 

enquanto cidadã de bem, mulher de fé e alicerce da família. 

Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a 

perda de uma cidadã exemplar na vida, de honestidade, caráter, honra, e acima de tudo, no bem querer 

ao próximo expressado em seu último desejo, a de ajudar outras pessoas doando não só seu trabalho, 

mas parte de seu próprio corpo para salvar outras pessoas. Doadora de órgãos, uma mulher que deixa 

eternizado o sentimento de bondade em nossos corações e que irradia bem querer a nossa sociedade. 

Aos seus familiares nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara não poderia 

deixar de se associar ao seu pesar. Manifestando nosso 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 descanse em paz. 

 

Câmara Municipal de Aperibé, 23 de agosto de 2018. 
 

____ _______________________                                           ___________________________ 

                           Genilson Faria                                                              Andrio de Souza Lima 
                             Presidente                                  Vereador Propositor 

 


