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 GABINETE DO VEREADOR 
MÉDICE SANTOS ANDRADE  

MOÇÃO DE PESAR N° 013/2022 

 

AUTOR: MÉDICE SANTOS ANDRADE 

EMENTA: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SRA. VALDEIR 

BATISTA SANTANA. 

SENHORES VEREADORES(AS); 

O Vereador subscrito abaixo, com assento nesta Casa de Leis, vem através 
desta, após ouvido o Plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a 
presente MOÇÃO DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da sra. Valdeir 
Batista Santana, ocorrido no dia 01/06/2022. 

Valdeir como era conhecida, faleceu no dia 01 de maio do corrente ano. Nasceu 

em 09 de fevereiro de 1973, foi casada com José das Neves Passos de Jesus e 

tinha dois filhos: Maria Eduarda Santana de Jesus e José Jhonatan Santana de 

Jesus. E seu neto: Arthur Bryan Nascimento Santana, muito amado e querido 

pela avó.  

         Este Vereador se une aos seus familiares neste momento. Os meus 

sinceros pêsames pela irreparável perda do seu ente tão querido. Infelizmente, 

nem tudo está em nossas mãos. Um momento como este traz muito sofrimento, 

mas precisamos nos lembrar de que não podemos controlar tudo na vida, há 

coisas que estão muito acima de nós, e só nós cabe nos resignar e encontrar 

algum conforto naquilo que não podemos mudar. 

   Tenham fé e lembrem-se dos bons momentos, dos dias felizes, confiem em 

Deus. Contem comigo para o que precisarem, na certeza da vida eterna, 

rogamos a Deus pela alma da sra. Valdeir Batista Santana. 

   Transmite-se teor a família enlutada 

                  Sala das sessões, 02 de junho de 2022. 
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