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MOÇÃO DE PESAR:

MANIFESTAR AS SINCERAS
CONDOLÊNCIAS PELO PASSAMENTO DO 
DOUTOR JOSÊ GOMES MARTiNS
SOBRINHO, ocorrido no dia 14 de abriC 
corrente.

. TUSTITICATIVA:

Senhor Presidente 
Nobres Pares

A  CAM ARA MUNICIPAL DE 
QUELUZ com pesar vem  m anifestar as sinceras 
condolências pelo passam ento do Doutor JOSÊ 
GOMES M ARTINS SOBRINHO, ocorrido no dia 14 
de abriC corrente, fa to  esse que causou a comoção de 
todos nós que conhecíamos a pessoa generosa e
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afá vel deste digno e honrado cidadão, uma perda  
marcante para nossa cidade de Queluz. Pela fé , não 
lhe fa ltou  a alegria, mesmo diante da dor física .

Lamentamos triste perda, pois, 
era uma figura sobejamente humana e prestativa  
da comunidade Queluzense, um homem zeloso e 
trabalhador, e que não media esforços para atender 
àqueles que dele precisasse, em especial, seus 

fam iliares.
Era o falecido, uma pessoa de 

imenso caráter, m uito estimado na comunidade, e 
que, acometido p or uma grave enfermidade, estava 
afastado do exercício de sua m ilitância, na Ordem 
dos Advogados do B rasil Enquanto advogado seus 

feitos p ela  comunidade de Queluz, e região são 
incontáveis, assim, o Poder Legislativo se mostra 
sensível e compadecido jun to aos fam iliares diante 
do fatíd ico acontecim ento, cuja saudade será 
im ensurável Concomitantemente não descuidou de 
sua vida fam iliar, tendo sido p a i e avô extrem ado e 
exemplar, fazendo esforços e sacrifícios para dar às 

filh a s uma educação que pudesse espelhar os 
princípios morais e éticos que nortearam  sua 
existência. D eixa órfãos sua esposa, suas

filhas, neto, seus fam iliares, seus amigos e um sem  
número de pessoas que o respeitavam  e o 
admiravam pelo trabalho e dedicação que sempre 
cultivou. É m ister registrar que digno cidadão 
também trabalhou na Prefeitura M unicipal de



Queluz, auxiliando com seus conhecimentos 
advocaticios, um suporte inexcediveCpara o bom 
andamento da administração pública.

A o querido amigo Dr. José Gomes 
que partindo rumo aos desígnios de Deus, seja 
recebido na tenda do céu, a "morada do Altíssim o”, 
e para nós que ficam os a eterna lembrança e 
agradecimento pelo convívio e nossa mensagem de 

fé: "quem semeia a ju stiça  terá recompensa 
condigna”. (Pr. 11,18 b).

Aos fam iliares enlutados,
manifestamos as sinceras condolências da Câmara 
M unicipal, rogando a Deus o consolo aos vossos 
corações.

Pela aprovação é a Moção de 
Pesar, pelos Srs: Carlos M ateus Gomes Garcez, Luis 
Gustavo Silva Ribeiro, K ácia M aria Nem etala 
Macedo, Paula Elias da Silva, João Batista Ribeiro 
Filho, Paulo Roberto da Silva, Luis Fernando 
Paulino e Adalberto Rodrigues da Silva.

Sala das Sessões, Dr. João 
Monteiro da Silva, 18 de abril de 2017.

SILVIO JOSE BUENO 
Vereador DEM


