
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE 

Rua José Alves Bezerra {Zé Agostinho), 585 - Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769 

CEP 63540-000 -Várzea Alegre - Ceará 
Site: www.camaravarzeaalegre.ce.gov.br 

E-mai l: camarav.a@hotmail.com 

MOÇÃO DE PESAR 

Os Vereadores que a presente subscrevem, com assentos nesta Casa Legislativa, 
vêm através desta, após ouvidos o Plenário, encaminhar a presente MOÇÃO DE 
PESAR, aos famil iares do Senhor RAIMUNDO FIÚZA LIMA SOBRINHO, conhecido 
popularmente por RAIMUNDO DE SOUZÃO. 

Casado com Terezinha Salviano, com a qua l formou uma família de (08) oito 
filhos: riavio Salviano, Airton Salviano, Cláudio Salviano, Rildon Salviano, Clairton 
Salviano, Alan Salviano, Danilo Salviano e Luiza Denise. 

Residia no Sítio Varas, onde viveu a maior parte de sua vida. Vida que dedicou 
ao trabalho e à missão de criar e educar seus filhos. Não foi fácil, a partir da zona rural 
com suas asperezas e carências, cumprir a missão de um chefe de família. Mas 
Raimundo Souzão sempre foi forte, principalmente na fé e nos sonhos. 

Sorridente ou pensativo, mercê da sua invejável capacidade de conviver com o 
sofrimento, Seu Raimundo Souzão sempre encontrava uma saída, na hora do aperto. 
Sempre bem humorado e muito comunicativo, era, também, um tipo irreverente. 
Brincalhão e gozador, fazia dos seus próprios dissabores uma piada. Divertia a todos ao 
sabor de inteligentes metáforas. 

Homem espiri tuoso e cheio de repentes. Acompanhou, por muito tempo o amigo 
Tibúrcio I3ezcrra nas andanças pela zona rural, em campanhas políticas. 

Em tempo de seca, quando ninguém tinha direitos sociais, até os proprietários 
rurais passavam privações. Muitos procuravam o "socorro" do Governo. Numa delas, lá 
estava Raimundo, armado de machado a desmatar estradas pras bandas da Caatinga 
Grande. Mas ele não chamava aquela ferramenta pelo nome popular. Era o COLJM 
(marca do machado). Assim, quando a natureza ameaçava uma nova seca, Raimundo 
exclamava: Ah! Meu Deus! ... Só penso é ter que enfrentar o COLIM. 

ENTRETANTO, não há mal que sempre dure. De jornada em jornada, 
Raimundo Souzão, atravessou o deserto. Os filhos cresceram e se fizeram gente . A 
vida mudou. O tempo sorriu de vez para Raimundo, Terezinha e seus vi toriosos filhos. 

Raimundo Souzão, faleceu no dia 09 de janeiro de 2019, deixando uma saudade 
enorme para sua esposa, seus filhos e amigos. 
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 18 de janeiro 
de 2019. 
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