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MOÇÃO DE PESAR:

O Vereador que a esta subscreve, requer, que após a tramitação regimental, seja 
encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada:
Solicito que seja registrada nos anais desta Casa Legislativa Moção de Pesar pelo 
falecimento do CÉLIO NOGUEIRA BORGES, ocorrido no dia 23 de janeiro 
corrente.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente 
Nobres Pares

CELIO NOGUEIRA 
BORGES, foi Vereador em Queluz, na 4 ,̂ 
5  ̂ e 6  ̂ Legislatura compreendida entre os 
anos de 1 9 6 0 /6 3 , 1 9 6 4 /6 8  e 1 9 6 9 /7 2 , 
trabalhando incansavelm ente nas 
questões em prol do bem comum. Tinha 
uma família alicerçada nos princípios do 
amor, da moralidade, do bom exem plo, 
sendo respeitado e querido por toda a 
comunidade queluzense.
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Concomitantemente não descuidou de sua vida 
familiar. A Egrégia Casa de Leis em 08-10-15 na 
3̂  Sessão Solene outorgou o Título de Cidadão 
Benemérito, enaltecendo a sua trajetória 
política em favor do povo queluzense e nos 
emprestou ao longo de sua vida, sua 
inteligência, conhecimentos políticos deixando 
um legado memorável. Pessoa do povo e que 
tudo fez pelo crescimento de todos.

Nos anais legislativos 
nos dá con ta  de sua excelência nos trabalhos da 
V ereança, sem pre dem ocrático  nas questões 
parlam en tares, con tribu indo  com  suas opiniões e 
pro jetos pelo cresc im en to  do M unicípio de Q ueluz.

Não m ediu esforços pelo 
bom  desem penho do Poder Legislativo da época e 
enquan to  V ereador foi m ediador nos debates m ais 
arro jados. A tuante , sem pre teve coragem  de 
concordar com  o que considerava certo  e ao m esm o 
tem po, d iscordar do que considerava errado, agindo 
com  conhecim en to  de causa, ex a tam en te  um  fiscal 
do povo.

À v ista  destes 
predicados, a Câm ara M unicipal não poderia deixar 
de reg istra r tão  tr is te  perda para toda a 
com unidade, como justo  e honroso reconhecim en to  
como hom em  público e probo, sem pre aliado às 
causas do bem  com um .



Nada somos, m^as Deus se 
torna tu,d̂ o em n̂ ós, n̂ â d̂ a pod^^m^os, mas Deu^s 
ĉ om̂ ç̂̂ a a fazer tû d̂ o, a^r^avés d̂ e n̂ ós.

Aos fam iliares, o nosso 
fra ternal abraço com  votos de pesar, desejam os que 
a paz e a felicidade, con tin u e  reinando no meio de 
todos, para que nosso querido Célio Nogueira 
Borges, descanse em  paz. “A am izade é um  am or que 
nunca m orre” . (Màri^o Quî n̂ â n̂ a)

Expressam os oficialm ente
nossas s inceras condolências, a través da aprovação 
pelo Douto Poder Legislativo, na 17^ Legislatura.

Sala das Sessões, Dr. João  
M onteiro da Silva, 24 de jane iro  de 2017.

SILVIO JOSE BUENO 
Vereador DEM

Sinceras condolências:

Carlos Mateus Gomes Garcez / Presidente 
Luiz Gustavo Silva Ribeiro/ 1° Secretário 
Luis Fernando Paulino/ Vice-Presidente 
Adalberto Rodrigues da Silva -  2° Secretário 
Kácia Maria Nemetala Macedo 
João Batista Ribeiro Filho 
Paula Elias da Silva 
Paulo Roberto da Silva


