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Senhora Presidente

Os Vereadores que esta subscrevem, solicitam, após ouvido o Plenário na

forma regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR à esposa Senhora Lenise
Corrêa D'avila, extensiva aos filhos Antcny; Janaina; Letícia; Guilherme e Aninha, neto
e demais t-amiliares do Senhor Carlos Alberto Chagas Romeq cujo falecimento ocorreu
no dia 6 de maio do corrente ano, em decorrência de cornplicações causadas pela Covid-
-19.

JLISTIFICATIVA

É com profundo pesaÍ que nós Vereadores, solidários com a farnília neste
momento de tristeza, apresentamos a presente Moção de Pesar, expressando nossas

condolências à esposa, fllhos, neto e demais familiares, pelo falecimento do Senhor
Carlos Alberto Chagas Romeu, ocorrido no dia 6 de maio do corrente ano. O ocorrido
<ieixa seus tàmiliares, amigos e companheiros enlutados, pois, perdemos uma pessoa

que âo longo de sua vida foi exemplo para a sociedade, especialmente em virtude de seu

çarétter e honestidade. Carlos Alberto Chagas Romeu foi 2" Sargento do 6" Regimento
de Policia Montada de Lavras do Sul, tendo prestado com excelência os serviços de

segurançâ pública em ilosso municipio. Tanrbem atuava -iunto ao Partido dos
Trabalhadores, sempre presente na lúa por iguaidade e melhores condições de vida para
nossa comunidade. Lavras do Su1 sente a perca de um excelente pai, profissional, arnigo
e companheiro de luta, que deixará saudades eternas em toda a nossa comunidade
Lavrense.

Que Deus em sua int-rnita bondade possa confortar a todos os farniliares ante
esta perda tão dclorosa.

Sala "Severino Silveira" da Cômara iv[unicipcl de Vereadores de Lavras do
Sul, 07 de maio de 2021.
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