
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 

„ Estado do Rio de Janeiroo

MálsiS;

Rua Herm°r9enes Freire da Costa. 179 - Centro - Tel.: (22) 2621-1525 R.222
V GABINETE DO EDIL PRESIDENTE GUGA DE MICA'K<m*í'v

REQUERIMENTO N° IZ. DE 3 DE JUNHD DE 2DI4.

Os Vereadores abaixo subscritos, com asseutos nesta Casa de

Leis, depois de cumpridas as formalidades de praxe vêm, REOUERER, seja

consignada "MOÇÃD DE PESAR" aos familiares do ILUSTRÍSSIMO SENHDR CARLDS
''“X fTJ—LT] oGDMES DA ROCHA (Mizinhí) - FISCAL DEVDBRAS DA P.M.S.P.A, pelo

c'V / / <✓>
falecimento ocorrido no dia 3 de junho de 2014, na Cidade de Cabo Frio.
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Sabemos que as palavras se tornam insuficientes para confortar
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a dor da perda do ente querido e^que, quase sempre nesta hora de angústia, um
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silencioso abraço de «'solidariedade suprexo^que " mil palavras não conseguem

exprimir, e acima de tudo a docèjcpnsolaçãmdo Espírito Santo.

0 sofrimento dificulta o pensar, mas um abraço acompanhado de
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uma palavra faz surgir a certeza de que a esperança, embora ainda confusa, nos 

sustenta e nos impulsiona a seguir em frente construindo sonhos e costurando 

caminhos que um dia nos levarão aos braços daqueles que partiram.

Fazemos festa ao celebrar uma vida, mas nos abatemos diante da 

morte. Aquela que tal qual um ladrão entra em nosso íntimo e tenta arrancar o que 

de mais precioso possuímos, causa um tumulto em nossa alma, até o momento em 

que nossas lágrimas incomodam o mover de Deus, e este que é mestre em enganar 

a morte, nos mostra que sempre será o Senhor da Vida!
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WwX? GABINETE DO EDIL PRESIDENTE GUGA DE MICA

... continuação REQUERIMENTO N° 12, DE 3 DE JUNHD DE 2DI4.

Nd Plano do Deus, toda vida É longa o suficiente e toda morte 

acontece no tempo certo. Ainda que eu e você possamos desejar uma vida mais 

longa, Deus sabe o que é bom.j^ nnrj
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rE;dsto élmportante, embora eu e vocêqíossamos desejar uma vida 

mais longa para nossos queridos,'eles não desejarão. Ironicamente, a primeira 

pessoa a aceitar a decisão de Deus quanto à morte ê aquele que morre.
■<

Enquanto estamos chacoalhando a cabeça em descrença, eles
jim i,

estão erguendo as mãos em ,;adoração. Enquanto estamos chorando junto à

sepultura, eles estão-se maravilhando no, céu. Enquanto questionamos a Deus, eles 

estão louvando a DeusxS* n.{
;j / •>: o

Saudades permeiam nossos corações, ficamos órfãos de irmão, de
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amigo, de pai. de avô, de filho sentiremos por muito tempo o calor do abraço, o 

encantamento do sorriso, o perfume, as palavras, tudo parece ter ido, mas sabemos 

que na verdade tudo se transformou, agora os sentimentos se tornaram reais, 

deixaram de ser efêmeros, a vida nos presenteou com o perfume das rosas, o luto 

nos feriu com seus espinhos, a presença de quem amamos nos alimentou por anos, 

e sua ausência nos causará uma fome inconsolável, mas a fé nos garante a certeza 

do reencontro em seu devido tempo, previamente determinado por Deus no Livro da

Vida.
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V. GABINETE DO EDIL PRESIDENTE GUGA DE MICA

... continuação REDUERIMENTD N° I2, DE 3 DE JUNHD DE 2D14.

Como representantes do Pdvq Aldeense nü Legislativo, nDS 

solidarizamos com a família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus corações e

lhes dêm forças para a^con ti ri u a*g ã^da jornada, na certeza que o Pai Supremo
. ■ -.O ‘ Ü/. "]/

sempre nos amparave que, em tempo algum fiearemos^desamparados. Medite na 
"V, o ■ . ■ - ■ ■ Y, ■

Palavra de Deus que esta em Salmos IIB:I5 e I Corintios I5.
> ' VZ r * iSala das Sessõeã 3 de junho de 20I4.
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LUCIAND DE AZEVEDflt'ÉÍTR(Guga de Mica) - Presidente
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fcpMLS/ÂRIAS (Rohinhq-díi RX)-Vice-Presidente ^JJOSÉ ANTONl/MAR|píS FILHD (Zezinha) - |S Secretário
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NDRE LUIZ L. DOS SANTOS (André de Gilson) - 2a- Secretário ADALBERTO JOSÉ DjJÀMAflAL FERREIRA
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Sesé le Dona Chica)DENILSON OE SOUZA GUIMARAES FRANCISCO DE ASSIS AtCtíiqui
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JORGE i^tTONIO LESSÁ TAVARES (Jorginho)
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Constou dowxpedientt da Sossi*
do Dia Jf \ l t £éWÍ

Gujp Micà 
2ÊÜs4^ente-


