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EXPEDIENTE Nº 46/2018/CMVV/AB/GAB 

 

Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no inc. I, do art. 103, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila 

Velha, encaminho REQUERIMENTO/INDICATIVO para que seja apresentada 

 

NOTA DE PESAR 
 

Arnaldinho Borgo, Vereador que a este subscreve, no uso legal de suas 

atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer que seja consignado nos anais desta 

augusta Casa de Leis, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. João Roberto de 

Almeida, 63 anos, ocorrido no dia 20/06/2018, no município de Vila Velha, falecido e 

sepultado no Município de Vila Velha. 

 

Ele parte deixando-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética 

e humanidade. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família. 

Sua ausência deixa desolados seus familiares e amigos, nos deixando como exemplo seu 

modelo de vida enquanto cidadão de bem.  

 

As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além 

da falta que fazem àqueles que as amam, deixam o mundo mais pobre. Sem o nosso amigo, o 

mundo perde um pouco do seu brilho, alegria e cor. 

 

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que 

conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino 

pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade 

para atravessar esta tempestade. 

 

A Deus pedimos também, que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno 

em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos 

mais sinceros pêsames. 

Requer ainda que do ato seja dado conhecimento à família enlutada através do 

Gabinete do Vereador requerente. 

  

 Palácio Legislativo, 26 de junho de 2018. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


