
POD.ER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

MoÇÃO DE PESAR      GAB;:àT2EODo vEREADOR DAVAN SER,QUE

Senhor Presidente,

Senhora e Senhores vereadores,

MOÇÃO DE PESAR Alaércio  Mog(ilhãe`; \,oi-dosc

1`  Secretárjo         .

0   Vereador  Dayan  Serique,   que   a   esta  subscreve,   com   assento   nesta   Casa
Legislativa,vematravésdestamanifestarsuasolidariedadeeencaminharapresenteMOçÃO

dePESAR,pelofalecirrieaitodaSra.MariaZilmaPintoNogueira,ocorridonodia28/05/2020,

vítima do COVID19.

MENSAGEM:

Faleceu   no  dia   28  de  junho  do  corrente  ano,   a   Senhora   Maria  Zilma   Pinto

Nogueira,   deixando  esposo,   Floriano  Amaral  Nogueira  e  duas  filhas:   Késsia  Claine  Ointo

Nogueira e Kendria  Pinto Nogueira.

Residia  na  cidade  de  Santarém,  onde  Lecionou  nas  escolas  Carequinha,  Almirante

Soares   Dutra   e   São   Raimundo   Nonato,   quando   finalmente   em   um   grande   ato   de   coragem   e

determinação  fundou  em  3  de  março  de  1.986  a  escola  de  Educação  lnfantil  Casinha  Feliz,  buscou

qualificação graduando-se em  pedagogia  e  logo em seguida especialízando-se em gestão escolar e a
cada dia vivido aprimorava o seu dom de Amar Ensinar.

Pessoa  bastante  conhecida,   respeitada  por  sua  conduta,  dedicação  à  fami'lia,
mestra  na  arte de educar, transcendeu os limites dos currículos escolares, talvez sei.a esse o  motivo

peloqualométodoporeladesenvolvidosejatãobemsucedido,reconhecidoeservedeespelhopara
demais profissionais do meio.

Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando

como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, alicerce da família.

Sua morte enluta não apenas seus familiares e amigos, mas toda a sociedade, que
lamenta a perda de uma cidadã exemplar no caráter e na honra.

Aos seus familiares, especialüente esposo e filhas,  nossas sinceras condolências,

reiterando   que   esta   Casa   Legislativa   não   poderia   deixar   de   se   associar   ao   seu   pesar.

Manifestamos  nosso  profundo  respeito  e  rogando  a  Deus  que  traga  conforto  aos  seus

corações enlutados. Desej.amos 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 Sra.  Maria Zilma Pinto Nogueira
descanse em paz.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara de Santarém, em 03 de j.unho de 2020.
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