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Moção de Pesar 002/2019
Ementa: Dispõe sobre a Moção de Pesar pelo falecimento
do Sr. Dionísio Francisco Ramos.
Os Vereadores que abaixo subscrevem, na forma regimental, conforme Art. 113 e 114 do
Regimento Interno submete à apreciação desta Casa Legislativa com aprovação dos nobres Edis,
requerem que conste na ata dos trabalhos desta Sessão, para fins de registro nos anais deste Poder
Legislativo, uma Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Dionísio Francisco Ramos, conhecido
popularmente como Diú.

“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.”
João 5.24
Faleceu na noite deste domingo, dia 24 de fevereiro do corrente ano, o Senhor DIONÍSIO
FRANCISCO RAMOS, conhecido popularmente como Diú da D&D Confecções, tinha 73 anos.
Diú como era conhecido, era um homem bem relacionado na cidade de Camacã. Ele era
casado, pai de cinco filhos, maiores, irmão de Antônio Carlos Ramos da Sonorização (Coringa) da
Disc Tape e também irmão de Alemão Parafuso e Odete Maria Ramos, mãe de Lenize
Marambaia. Ele era proprietário da Confecção D&D, localizada na Rua 2 de Julho, centro de
Camacã.
Um homem respeitado por sua conduta de dedicação à família e a comunidade. Sua ausência
deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, foi o reflexo da família, deixando-nos o
modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadão de bem, homem de fé, alicerce da
família. Sua morte, tão repentina, enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a
sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra.
Esta Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma a esta família a quem temos
muito apreço, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando
nesta hora de dor.
Desta Moção dê-se conhecimento aos seus familiares.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019
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