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Requerente: vereador PROF. LUZIMAR

Requerido: Plenário
Assunto: consignação de Moção de Pesar em razão do falecimento da Sra. VALÉRIA DE CASTRO
LOMBA, ocorrido no dia L1.04.202I, aos 51anos
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JUSTIFICATIVA

Causou-nos profunda consternação a notícia do falecimento da Sra. VALÉR|A DE
CASTRO LOMBA. Nascido aos 07.01.1970, cidadã respeitada, esposa, mãe e amiga. Conquistava
a todos com seu carisma e acolhimento. Nasceu em Araçatuba, onde conheceu seu grande
amor, Luiz Gustavo. Lá, casaram e tiveram seu primeiro filho, o Gustavinho. Em 1997 veio para
Andradina, terra que ela tanto amava. Em 1999 nasceu seu segundo filho, o Luiz Vinícius'
Valéria foi uma esposa e mãe muito carinhosa e cuidava sempre dos seus meninos com muito
amor e carinho. Com seus filhos ainda pequenos, ela resolveu ingressar na rede municipal de
ensino, atuando como professora. Em ZO!t, com 4L anos, concluiu o curso de pedagogia e no
ano de 2OI2 foi aprovada em concurso público para carSo efetivo de professora. E que
professora dedicada. Com seu jeito todo carismático de ser, ela foi conquistando a todos em
sua jornada. Além de professora, atuou como coordenadora da Creche Rui Prado e das EMEIs
para
Fernanda Lustosa e pinezi. Ela tinha um carinho imenso pelas professoras e fazia de tudo
agradar os alunos.
Valéria deixa seu esposo e dois filhos, um neto, e um legado cheio de amor.

portanto, o passamento da Sra. VALÉR|A DE CASTRO LOMBA enlutou não apenas o
seu grupo familiar, como, também, toda a comunidade andradinense.
Do exposto, REQUER, com fundamento no art. 142, 5 3e, Xlll, do Regimento lnterno,
seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária uma Moção de Profundo
pesar em razáo do falecimento da Sra. VALÉR|A DE CASTRO LOMBA, ocorrido no dia
LL.O .ZO21,, assim sustentando a homenagem póstuma
comunidade andradinense a ilustre cidadã.
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e
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Requer, ainda, que desta deliberação seja dado conhecimento à família enlutada, em
nome do viúvo Sr. Luiz Gustavo, residente na rua Paranapanema, ne1867 , vila Mineira, nesta
cidade.
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