
“Deus amou de tal modo a humanidade que lhe entregou o seu Filho único, para que todo 

aquele que acreditar no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna”. (João 3,16) 
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MANIFESTAR AS SINCERAS CONDOLÊNCIAS 

PELO PASSAMENTO DA SENHORA NEIDE 

NOGUEIRA DOBROVOLSK, ocorrido no dia 19 DE 

MAIO P. PASSADO. 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 
 

 

              Apresento ao Plenário 

Legislativo, a Moção de Pesar, dando conta do 

passamento da NEIDE NOGUEIRA DOBROVOLSK, 

cujo lamentável fato ocorreu na data 19 de 

maio de 2017. 

                                          Causou profunda 

consternação à notícia de seu falecimento, por 

ser uma pessoa muito querida de nossa 

comunidade, amiga, mãe, avó exemplar, esposa 

dedicada ao lar, uma pessoa de caráter 
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extremado; em seu dia a dia, sempre se dedicou à 

família, norteando a cada um, os princípios 

morais e éticos, como espelho da verdadeira 

educação. Dona Neide foi uma vertente em seu 

histórico de vida e, para cada um aquele sorriso 

que espelhava seu carisma. Na vida religiosa 

atuou de forma serena e otimista, combateu o 

bom combate e guardou a fé. 

                                                 Essa ilustre filha tinha a 

“alma perfumada”, foi um ícone de nosso 

pedacinho do céu, principalmente pelo seu 

apreço com tudo e todos.  São incontáveis os 

seus feitos e imensurável será a sua ausência. 

Hoje, repousa suave nos braços do pai 

Celestial. 

                                                 A comunidade queluzense 

está de luto e muita falta fará, pelo tanto bem 

que fez a nossa terra e a nossa gente.  

                                                 Nesta Moção de Pesar é 

mister registrar esta lamentável perda, no 

entanto, não é permitido dizer adeus, e sim, até 

breve, porque “aqueles que passam por nós, não 

vão sós, não nos deixam  sós; deixam um pouco de 

si, levam um pouco de nós”. 
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                                                  O Poder Legislativo quer 

demonstrar sentidas condolências e expressar 

sinceros sentimentos de pesar e de conforto em 

nome de toda comunidade queluzense. Que 

nosso bondoso Deus dê a ela a paz e o descanso 

eterno. 

                                   Pela aprovação é a Moção 

de Pesar, com o apoio dos Nobres Pares: Kácia 

Mª Nemetala Macedo, Paula Elias da Silva, Luis 

Fernando Paulino, Carlos Mateus Gomes 

Garcez, Luis Gustavo Silva Ribeiro, João Batista 

Ribeiro filho, Paulo Roberto da Silva e 

Adalberto Rodrigues da Silva. 

 

          Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, 24 de maio de 2017. 

 

 

 

 
           SILVIO JOSÉ BUENO 

                                                         Vereador DEM 

                                                            

 

 


