ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA
União E Amor Por Aracoiaba

MOÇÃO DE PESAR
Autor: Pedro Campêlo Nogueira
Vereador
Assunto: Moção de Pesar manifestando solidariedade à Família Pinto e Levi pelo
falecimento da Sra. MARIA ALVES DA SILVA, conhecida popularmente por ADECLICE.
Nobres Colegas
Colenda Câmara,
O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de ouvido o
Plenário desta Casa, manifestar sua solidariedade e encaminhar à presente, requerendo que
seja consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Pesar à Família
Pinto, pelo falecimento da Sra. Maria Alves da Silva, vulgo ADECLICE, ocorrido no dia 13
de agosto do presente ano (2022).
MENSAGEM
Faleceu no dia 13 de agosto de 2022, aos 70 anos de idade, a Senhora Adeclice,
deixando esposo - Francisco Adeilson, 3 filhos - Levi Neto, Junior e Carlim, 2 netas – Letícia
e Lavine, demais familiares e amigos.
Ela, por anos prestou serviço como auxiliar de enfermagem no Hospital e
Maternidade Santa Isabel de nossa cidade, onde com maestria e seriedade, empenhou seu
papel, destacando-se que ajudou a trazer várias crianças ao mundo.
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.
Sabemos que a vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte. Nunca
podemos entender o porquê destes entes tão amados terem partido. A dor sentida é
imensurável. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de
confortar os corações destes familiares e amigos, tudo parece perder o sentido e ficar pequeno
distante de tamanho sofrimento.
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Não há nada capaz de reparar estas perdas, mas em nome do amor de quem fica, e
em honra da memória dos que se foram, é preciso continuar vivendo. É preciso transformar o
luto em uma luta pela vida e pela felicidade, e transformar a dor em saudade e serenidade.
Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que
lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, caráter, honra, princípios e valores.
Aos seus familiares, 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 Senhora
Maria Alves da Silva – Dona Adeclice, descanse em paz.
PLENÁRIO DA CÂMARA, aos 31 de agosto de 2022.

Pedro Campêlo Nogueira
VEREADOR
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