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MOÇÃO DE PESAR 
Nº   03 /2022 

                                                        
A Vereadora Neuza Ribeiro, Câmara Municipal de 
Rubinéia, no uso de suas atribuições legais, 
apresenta ao Colendo Plenário o seguinte: 
 

Propõe à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas 
as formalidades, a presente MOÇÃO DE PESAR pelo 
falecimento da Senhora Anália Lopes Martins (conhecida como Dona 
Nália), ocorrido no dia quinze (15) de fevereiro de  2022. 
 

JUSTIFICATIVA:  
 

‘Dona Nália’, como era carinhosamente chamada, 90 anos de 

idade,  esposa do Senhor Expedito Martins Neto, mãe de dez 

(10) filhos,  dona de casa, migrante, moradora antiga do 

município de Rubineia, pessoa simples, muito conhecida e 

respeitada por sua conduta e dedicação à família. Sabedora dos 

afazeres e cuidados com o lar, parceira da vida, companheira 

incondicional, mãe com espirito apurado, protetora, amável e 

de fé inabalável.  
Sua ‘partida’ deixa desolados seus familiares, amigos e 

conhecidos, nos deixando sua presença que continuará viva em 

nossos corações. Sua morte, enluta não somente seus 

familiares e amigos, mas todos que a conheciam e lamentam a 

perda de uma pessoa simples, cativante e honesta. Aos seus 

familiares, principalmente seus filhos, nossas sinceras 

condolências reiterando que esta Câmara não poderia deixar de 

se associar ao seu pesar. 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 senhora Anália Lopes Martins 

descanse em paz. Por estes motivos, apresento a presente 

"Moção de Pesar", como prova do nosso apreço, respeito e da 

nossa admiração. 
   Que seja dado conhecimento público e que o teor desta Moção 

de Pesar seja encaminhado a família enlutada. 

 

 

                   Sala das Sessões José Luis Correia 

18 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Neuza Ribeiro 

Vereadora 

 

 


