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Moção de Pesar nº. 04/2022  

 

 

“PESAR AO RECENTE FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ 

LEITE DE NORANHA” 

 

 

  A Câmara Municipal de Brasilândia-MS, presta a presente homenagem 

póstuma à família do Senhor José Leite de Noronha, que veio a óbito na data de 

21/09/2022, manifestando nossos sentimentos de pêsames e nossa solidariedade pelo 

seu falecimento. 

 

  É desfecho inevitável da vida, mesmo assim difícil é aceitar a morte,  Mas,  o 

conforto em nossos corações do Soberano e Supremo Deus é sabermos que o que nos 

apresenta como fim, nada mais é que o galgar de nossa caminhada ao encontro do 

Pai, para onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e DeusS limpará dos 

nossos olhos toda lágrima, aos justos é dada de herança uma vida eterna, e isso nos 

conforta. 

 

          Queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar pelo 

falecimento do nosso querido amigo Sr. José Leite, que nos deixou aos 88 (oitenta e 

oito) anos de idade.  
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  Senhor José Leite de Noronha, homem de fibra, pai exemplar, sempre 

preocupado com as causas fundiárias, sindicalista, frequentador assíduo dos 

movimentos, reuniões e luta do nosso povo. Combateu o bom combate, cumpriu sua 

missão, guardou a fé e deixou um legado de honradez. 

 

           Nesse momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado publicamente 

seu sentimento de pesar a esta família a quem temos muito apreço,  rogando a Deus 

que lhes traga conforto pela irreparável perda.  

 

 Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do 

Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2.022. 

 

 

Márcia Regina do Amaral Schio  

Vereadora  
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