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CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE,

interpretando o sentimento da comunidade, pelos seus
legítimos representantes, faz inserir na ata de seus
trabalhos de hoje, MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento de
*MARIA DO SOCORRRO GONDIM DE PAIVA".

Plenário

da

Câmara Municipal

de Tabuleiro do

Norte/CE, em 05 de agosto de 202L.

EVALDEMBERG VIANA CHAVES

Vereador

Rua Maia Alarcon, ne 37r.

Centro

Site: www.

.

cmtabuleiro

-

Fones: (88) 3424.2034 - Tabuleiro do Norte

de . gov.

br

E/MAIL:

- Ceará
cmtabufeiroG yahoo, com. br

MOçAO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA
SRA MARIA DO SOCORRO GONDIM DE PAIVA

Maria do Socorro Gondim de Paiva, filha primogênita de dez filhos de

José Maia Gondim (Zezáo)

-

ln Memoriam, e Maria de Lourdes

Moreira

Gondim (Dona Santa), nasceu em 28 de março de 1954, Tabuleiro do Norte-

cE.
Por ser a filha mais velha, sempre ajudou sua mãe a cuidar dos irmãos

mais novos, pois era comum os casais da época terem muitos filhos e
tradicionalmente os mais velhos cuidavam dos mais novos. Em 1975, aos 21
anos de idade, Socorro foi morar em Fortaleza para estudar e cuidar da casa

com seus irmãos mais novos: Salete, Sandoval e Sinval

-

ln

Memoriam.

Pouco tempo depois, também foram para capital os irmãos Antônio Neto e
Francisco Sigineudo, ficando em Tabuleiro do Norte apenas Silvandira e a
filha caçula, Sandra Maria. A primeira residência de seu "Zezão" em Fortaleza

foi uma casa alugada no bairro João XXlll, onde ela fez grandes amizades e
sempre relatou ótimas histórias vividas nesse período. Posteriormente, o Sr.
Zezão compraria uma casa no bairro Montese, para melhor alojar seus filhos
na capital.

O

espírito materno de "titia Socorro", como era carinhosamente

chamada pelos familiares, não se restringiu apenas em cuidar dos irmâos e
filho, seu enorme coração sempre tinha espaço para mais integrantes da
família, assim ajudou a cuidar dos seus sobrinhos também. Os primeiros que

ela participou na criação foram Wanderlo, Wanessa e Walvernagues. Em
seguida, vieram Ana Paula e Paulo ítalo, na gual ela levava frequentemente
para o comércio de material de construção de seu pai, onde dedicou boa parte
de sua vida. Ela também tinha muito afeto aos demais sobrinhos, Paulo Vítor,

Roberto Carlos, Sayonara e especialmente a Sofia, a quem não escondia um
amor especial.
Em 25 de fevereiro de 1982, Socorro casa-se com Manoel Lêdo Freitas

de Paiva, a quem conhecia desde a infância e dessa amizade nasceu uma
grande paixão e do fruto desse amor nasce seu único filho, Ledson Guthier

Gondim

de Paiva. Pai e filho nunca deixaram de estar ao lado

dela,

principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida.

Recentemente,

o seu filho Ledson lhe presenteou com uma linda

netinha, Piera dos Reis Carvalho Gondim de Paiva, fruto da união com sua
companheira Virna Piera dos Reis Carvalho. A chegada de Piera foi um alento
para amenizar um pouco seu sofrimento causado pela terrÍvel doença.

Uma das principais virtudes de tia Socorro era juntar familiares e
amigos, principalmente em sua calçada, aonde as rodas de conversas iam até

tarde da noite. Essa calçada ficou tão famosa que foi batizada de "Esquina
Jovem", e quando passamos em frente a ela, é impossível não se emocionar
em vê-la vazia, pois nunca mais será a mesma com a sua ausência.

Nodia 16de julho de2021, ás00h10min, "tiaSocorro"Íaza suaviagem
celestial, deixando uma linda história de vida e muitas saudades. Sua partida
ainda nos deixa tristes, mas a certeza de que estás descansando em paz nos
consola.
"Você paftiu e a saudade ficou Para
nos lembrarmos de que as memóias

eo

amor nem

a morte

consegue

apagal'.
Rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejando

que a paz, conforto e muita fé.
Evaldemberg Viana Chaves e Família.

