
 

MOÇÃO DE PESAR 02/2019 

 

 

Com acatamento e respeito próprios do momento apresentamos à família 

de Luís Silva Ribeiro, nossos votos de pesar pelo seu lamentável falecimento, 

ocorrido no dia 31 de janeiro de 2019. 

Luís Silva Ribeiro nasceu em Registro, município do estado de São Paulo, 

em 14 de junho de 1971, onde residiu por pouco tempo. É o sexto dos 7 filhos do 

casal José Raimundo Ribeiro e Dona Irene Silva Ribeiro, ambos falecidos. 

Viveu parte da sua infância com sua família na Vila Samarco, localizada 

na cidade de Mariana, onde seu pai trabalhava para a empresa Samarco 

Mineração S.A., morando na Vila até a aposentadoria do Sr. Zé Ribeiro. 

Já no final de sua adolescência mudou-se definitivamente para São 

Gonçalo do Rio Abaixo, onde terminou seus estudos iniciando sua vida 

profissional. 

Em 1999, casou-se com Nathalia Fernandes Dias Ribeiro, com quem teve 

2 filhos: Marco Antônio e Ana Beatriz. 

Zueira, como era carinhosamente chamado, foi conhecido por alegrar os 

lugares por onde passava, buscando sempre levar consigo um sorriso no rosto. 

Tamanha alegria deu origem ao bloco de Carnaval Zueirada fundado em 2009 

por ele juntamente com seu irmão Eduardo Ribeiro e seu amigo Mario Neto, que 

levou centenas de foliões as ruas são-gonçalenses. 

Luís Silva Ribeiro faleceu aos 47 anos, deixando mulher, dois filhos e 

muitas saudades. Sua presença cativante e riso fácil para sempre serão 

lembrados. Desta forma, através da presente, que constará nos anais desta casa, 

prestamos nossa homenagem Póstuma a Luís Silva Ribeiro. 

 

 

 

 



 

 

Após tramitação de praxe, requeremos que seja remetida cópia da presente 

à família enlutada. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

Ailton de Figueiredo Neves                                                                      Felipe Silveira da Cunha 

             Vereador                                                                                          Vereador 

 

 

Luiz Gonzaga Fonseca                                                                      Renata Maria Guzzo Fonseca 

             Vereador                                                                                       Vereadora 

 

 

Maria de Lourdes Guedes Barros                                                             Marcos Antônio Bicalho 

              Vereadora                                                                                       Vereador 

 

 

Luciana Maria Bicalho                                                                             Otávio Isidório Teixeira                             

           Vereadora                                                                                         Vereador 

 

 

 

Flávio Silva de Oliveira 

 Presidente 

 

 


