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DISPÕE SOBRE ENCAMINHAMENTO DE MOÇÃO
DE PESÂMES  AOS  FAMILIARES  DO SENHOR,  EX-  VEREADOR
LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA. 

                     
A Câmara Municipal de Rosário Oeste, Mato Grosso,

com base no que prescreve o Artigo 148, Parágrafo VI do Regimento
Interno  deste  Poder,  seja  encaminhada  à  família  do  Senhor  LUIZ
GONÇALO  DE OLIVEIRA,  representada  por  sua  esposa,  Senhora
ANTONIA  MARQUES  DE  OLIVEIRA,  pelo  passamento  de  seu
esposo, ocorrido no dia 12 de março do ano em curso.

A  presente  Moção  vem  manifestar  a  condolência
deste  Vereador  e  dos  demais  pares  que  compõem  o  corpo  deste
Poder Legislativo, neste momento de dor e angústia; a perda daqueles
que amamos é uma marca que ficará registrada na memória de todos
de sua esposa, filhas e os demais da família.

O Senhor  Luiz  Gonçalo  de Oliveira  contribuiu  para
com este Município, tendo exercido vários cargos, dentre eles, como
Gerente e Diretor das Fazendas Paribó, Mutum e Pilão por 17 anos;
contribuiu  significativamente  para  com  este  Município,  sendo
eleito, exerceu o cargo de Vereador do Município de Rosário Oeste,
por 04 (quatro) mandatos; Nomeado Secretário de Agricultura deste 
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Município,  na gestão do ex-Prefeito Lélio Coelho;chefe da Cemat –
escritório local desta cidade; por último exerceu o cargo de Chefe da
Ciretran – unidade de Rosário Oeste.

 
    A sua ausência deixa um vazio no coração daqueles que

o amam e que conviveram com a sua pessoa, de boa índole; homem
de  bons  princípios,  responsabilidade  e  caráter,  digno  do  nosso
reconhecimento. 
                    Neste momento de dor e sofrimento somente Deus
poderá  confortar  o  coração  de  cada  um  de  sua  família  e  dar  o
entendimento de que a Deus pertence a vida e que passamos apenas
bons momentos nesta terra que devem ser vividos com humildade,
sabedoria e amor pelo próximo. 

Plenário das Deliberações “Ver. Renato Nasser”, em
Rosário Oeste-Mt, 13 de março de 2.019.

                     
                          VER. PAULO AUGUSTO COSME DE SOUZA

VERª. ÂNGELA MARIA GODÓES

 


