
ESTADO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA

ONRJ: 01.612.329/0001-76
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO - N°. 1672 - AEROPORTO

TRIZIDELA DO VALE - MA

+ Mogao de Pesar +

Na forma regimental reQueiro a Vossa Excelincia, que depois de ouvido em
pienario que seja consignada a nossa "Mogao de Pesar" de falecimento da nossa
saudosa +Marcelina Borges da Costa+ ocorrido no dia 20 de Junho de 2022, e que
seja encaminhada a presente Mogao de Pesar aos famlliares e amigos.

Justificativa

A presente Mogao de Pesar simboliza um ato de fe e piedade crista a famflia
enlutada, sentindo multa tristeza e dor da separagao de quem em vida chamava-
se Marcelina Borges da Costa, senhores vereadores, senhoras vereadoras como
amigos dos seus famlliares nao poderia deixar de participar desse momento de
tristeza e dor da famflia enlutada, Marcelina Borges da Costa, Sua ausencia deixa
desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exempio seu
modelo de vida enquanto cidadao de bem, mulher de fe, alicerce de sua famflia.
Aos seus familiares, principalmente suas filhas, a Vereadora Senhora Maria Lucia
Costa Nogueira e Soraia Borges da Costa nossa colaboradora, ao Vereador
Ricardo Everton de Lucena Pereira, e demais familiares, esposo, filhos, noras,
genros, netos e bisnetos nossas sinceras condolencias reiterando que esta Camara
n§o poderia deixar de se associar ao seu pesar. Desejamos que a paz, o console e
a forga da fe reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as
coisas para que o senhora Marcelina Borges da Costa, descanse em paz.
Per estes motives, apresento a presente "Mogao de Pesar", como prova do nosso
aprego e da nossa admiragao.

Sala das Sessoes da Camara Municipal de Trizidela do Vale MA, Pienario
Vereador Jose Rodrigues Mendonga, 20 de Junho de 2022.

Atenciosamente

Hamilton Assis Leite Francisco Martins Pereira
-Vereador Vice Presidente- -Primeiro Secretario-
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