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De conformidade com os artigos 95, §1º; 89. §2º, VII do Regimento 

Interno desta Edibilidade, apresentamos à Mesa Diretora, ouvido o Douto 

Plenário e dispensadas as demais formalidades Regimentais. Moção de Pesar 

pelo falecimento de Gabriel Lima dos Santos. ocorido em 23 de fevereiro de 

2017 nesta cidade e Comarca de Guarapari. 

Queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar 

pelo falecimento do menino Gabriel Lima dos Santos, que Deus com sua 

imensa sabedoria e misericórdia possa confortar seus familiares e amigos 

nesse momento de dor e de saudades. 

Biel. como era carinhosamente conhec do. deixa para trás um grande 

sonho de ser jogador de futebol, um rapaz qLe ap.:sar de apenas dezessete 

anos v1V1dos sempre demonstrou determinação e discipl na em lutar pelos 

seus 1dea1s 

Grande filho, nosso Biel deixa imensa saudade especialmente no 

coração de seu amado pai. 

Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma a esta 

familia a quem temos muito apreço, apresentado publicamente sentimentos de 

pesar aos familiares, se solidarizando nesta do1 
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E disse Jesus que todos que n'Ete 

creem, ai'lda que mortos viverão. É na fé em 

Deus que esta a salvação e a vida eterna. 



Gabinete do Vereador 

Marcos Grijó 

Peço para que o nosso Pai abençoe a s.ia familia e acalente os seus 

corações. Busquem conforto nas palavras de Deus. creiam no nosso Senhor e na 

vida eterna. Deixo os meus mais sinceros sentimentos e as minhas orações 

Seia dado conhecimento da presente MOÇÃO. a familia Lima dos 

Santos. ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muric1pal e a Imprensa Munic pai 

Cordialmente, 

Marcos uza Grijó 
Vereador Munici~I 

Guarapan/ES, 24 de fevereiro de 2017 
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