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+ Mogao de Pesar +

Na foraia regimental requeiro a Vossa Excelencia, que depois de ouvido em plenario que seja

consignada a nossa "Mogao de Pesar" de falecimento do nosso saudoso Jose Goncalves
Lisboa, ocorrido no dia 04 de Maio de 2022, e que seja encaminhada a presente Mogao de
Pesar aos familiares e amigos.

Justificativa

A presente Mogao de Pesar simboliza um ato de fe e piedade crista a familia enlutada,

sentindo muita tristeza e dor da separagao de quem em vida chamava-se Jose Goncalves
Lisboa, senhores vereadores, senhoras vereadoras como amigo dos sens familiares nao
poderia deixar de participar desse momento de tristeza e dor da familia enlutada, Jose

Goncalves Lisboa, Sua ausencia deixa desolados sens familiares, amigos e conhecidos,
nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadao de bem, homem de fe,
alicerce de sua familia.

Aos seus familiares, principalmente sua filha a Senhora Acione Lisboa e seu genro Ex
Prefeito Paulo Antonio Barros da Silva (Paulo Marata), nossas sinceras condolencias
reiterando que esta Camara nao poderia deixar de se associar ao seu pesar. Desejamos que a
paz, o console e a for9a da fe reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas
as coisas para que o senhor Jose Gon9alves Lisboa, descanse em paz.
Per estes motives, apresento a presente "Mo9ao de Pesar", como prova do nosso apre90 e da
nossa admira9ao.

Sala das Sessoes da Camara Municipal de Trizidela do Vale MA, Plenario Vereador Jose
Rodrigues Mendon9a, 04 de Maio de 2022.
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