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REQUERIMENTO N° 3. DE 7 DE MARCD DE ZDIE.

Ds Vereadores abaixD subscritos, com assenta nesta Casa de 

Leis, depois de cumpridas as formalidades de praxe vem, REQUERER, seja 

consignada "MGÇÃG DE PESAR" aos familiares do saudoso DDUTDR DÁRCID 

TDLEDD LEÃD - ex-Prefeito do Município de São Pedro da Aldeia, pelo seu 

falecimento ocorrido no dia 28 de fevereiro de 20IG, na Cidade de Niterói.

JUSTIFICATIVA

!
.... Sabemos que as palavras se tornam insuficientes para 

confortar a dor da perda do ente querido e que, quase sempre nesta hora de

angústia, um silencioso abraço de solidariedade supre o que mil palavras não
, ’ \ / -• .

conseguem exprimir, e acima de tudo a doce consolação do Espírito Santo.

0 sofrimento dificulta o pensar, mas um abraço acompanhado 

de 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. 
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... continuação REQUERIMENTO N° 3, DE 7 DE MARCO DE 2DIB.

FazemDS festa aü celebrar uma vida. mas rms 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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Saudades permeiam nossos corações, ficamos órfãos de irmão, 

de amigo, de pai, de avó, de tio e de esposo, sentiremos por muito tempo o calor
i *

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,rios presenteou com o perfume
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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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... continuação REQUERIMENTO N° 3, DE 7 DE DUTUBRD DE 2DI5.

Como representantes do Povo Aldeense no Legislativo, nos 

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

corações e lhes concedam forças para a continuação da jornada, na certeza que 

o Pai Supremo sempre nos ampara e que, em tempo algum ficaremos 

desamparados. Medite na Palavra de Deus que esta em Salmos IIG:I5 e I Corintios

15. /\
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Saladas Sessões, S de março de 2DI.
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VEREADORES \
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de Mica) - PresidenteLUCIANO DE AZEVEDO LEITE
/
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RDBSDN DE S. FARIAS (Robinhe do RX)- Vice-Presidente .JDSÉ ANTONID MARTINS FILHD (Zezinho) -15 Secretário
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ANDRÉ LUIZ L. DOS SANTDS (André de Gilson) - 2S Secretário ADALBERTD JDSÉ DD AMARAL FERREIRA

DENILSDN DE SDUZA GUIMARÃES FRANCISCD DE ASSIS S. LESSA (Chiquinho de Dona Chica)

FRANKLIN R. CHAVES DE MDRAES(Franklin da Escolinha) JDRGE ANTDNID LESSA TAVARES (Jorginho)

JDSÉ RICARDD SDARES PINHEIRO (Kaká)


