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MOÇÃO DE PESAR

Senhores Vereadores,

Com o acatamento e respeito próprios do momento, venho na condição de Vereadora
desta Egrégia Casa Legislativa, apresentar à família da Senhora Benedita Filadita Santos
(Dona Bené), nossos votos de pesar pelo seu lamentável falecimento, ocorrido na data
de 7 de abril de 2013. Dona Bené nasceu no dia 03 de abril de 1931. Era filha do senhor
Raimundo Cesário dos Santos e dona Enedina Joana da Cruz. Desde criança, gostava de
ficar na Casa paroquial. Aprendeu muito com o Padre João, principalmente nos afazeres
diários e domésticos. O sacerdote se identificava com a dedicação de Bené até que um
dia decidiu e a convidou para trabalhar em sua casa. Ensinou vários oficios a ela, dentre
eles a música. Bené, então aprendeu a tocar harmônio e integrou o coral, e mais tarde, se
tomou coordenadora do mesmo.

Dona Bené acompanhou o padre João durante sua vida e por muito tempo manteve viva
a memória do padre que é conhecido por realizar milagres. O religioso gostava tanto de
Bené que deixou registrado em seu testamento o usufruto da casa no bairro patrimônio
bem como sua gratidão. "À Bené, gratidão e recompensa".

Desta forma, através da presente, que constará dos anais desta Casa, prestamos nossa
homenagem Póstuma a Senhora Benedita Filadita Santos (Dona Bené), na pessoa da sua
irmã Maria Raimunda dos Santos Gomes e de seus familiares.

Em nome de todo o povo de São Gonçalo do Rio Abaixo lamentamos a irreparável
perda. Após a tramitação de praxe, requeremos que seja remetida cópia da presente a
família enlutada.

Sala de Sessões, 09 de abril de 2013.
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