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MOÇÃO  DE  PESAR  PELO  FALECIMENTO  DA  SENHORA
LUCIANA MARQUES SILVA.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CASTANHEIRA,  por  seu  vereador
abaixo signatário, no uso de suas prerrogativas e na forma do Art.
94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta
“MOÇÃO DE  PESAR”  à  Família  da  Senhora  Luciana  Marques
Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11/11/2021.

A dor causada pela partida de um ente querido é indescritível e somente é atenuada com o passar do tempo,
quando o abalo causado pela despedida vai cedendo lugar as boas e vívidas recordações daquela que um dia
esteve entre nós.

É  grande  o  pesar  da  comunidade  castanheirense,  dos  colegas  professores  e  dos  vereadores  da  Câmara
Municipal de Castanheira, pela irreparável perda com o falecimento de Luciana.

Luciana, que nasceu em 01 de novembro de 1970, durante toda sua vida se dedicou ao ensino educacional,
aposentando no último dia 10 de agosto deste ano, desfrutando de sua aposentadoria apenas três meses, vindo
a falecer no dia 11/11/2021.

Luciana era muito querida por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Com seu amor e carinho
contagiava as pessoas que dele se aproximava, razão pela qual, seu passamento consternou toda a comunidade
castanheirense, não apenas seus familiares, deixando uma lacuna irreparável.

A  sua  ausência  nos  entristece,  mas  os  seus  atos  ficarão  perpetuados  em  nossos  corações.  Aos  familiares  e
amigos, temos que dizer que o momento é difícil e inexplicável, mas, a certeza é que Deus existe e, somente Ele
dará o conformismo necessário para o prosseguimento do dia a dia.
Desejamos que o momento de dor e ausência seja acalentado pela paz inexcedível de Deus e que as vívidas
memórias encontrem repouso em nossos corações pesarosos.

Finalizamos desejando que esta singela Moção de Pesar seja acatada pelo plenário e que se torne um humilde
gesto  de  carinho  e  abraço  a  toda  a  família,  amigos  e  conhecidos  da  saudosa  Luciana  Marques  Silva,
especialmente a sua filha Maria Luzia a quem nos solidarizamos nesta hora de dor.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 13 de dezembro de 2021.
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LOURIVAL ALVES DA ROCHA
Vereador Autor
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