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MOGao de Pesar 004/2019
TL:rneutal.. Disp6e sobre a Mo€Go de Pesar pelo falectmemo

do Sr. Al,ndro Ferreira Souza
0 Vereador qure abalxo subscreve, na forma realmental, conforme Art. 113 e 114 do Regimento
Intemo sul]mete a apreciapao desta Casa Legislativa com aprovapfro des nobres Edis, requer que
conste na ata dos trabalhus desta Sessao, para fins de registro mos anals deste Poder Legislativo,

uma Mog5o de Pesar pelo falecimento do Sr. Almiro Ferreira Souza.
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No dia 23 de maxpo do corrente ano, o Muhicipio de Camaca recebeu a triste noticia pelo
falecimento do Sr. £4/*mafro Figrirefro foaizth Onde o mesmo, era proprietalo de Fazendas no
Distrito de Jacareci.
0 mais antigo churrasqueiro da cidnde de Camacan, Almiro Ferreira da Silva, 73, ou
Almiro Bracinho, como era conhecido per todos, foi submetido a urn procedimento do coragiv,
mas nfro suportando a cirurgia veio a falecer.
Almiro, era urn homem popular e bastante conhecido Foi urn comerciante de renome e
bastante solicitado no ramo de churrascaria, o que sabia fazer com maestria. Artistas e bandas
famosas ainda dos anus 80, que eram contratados para se apresentar em Camacan, preferiani fazer
suas refeig6es no Churrasco do Almiro. Almino era casado com dora kita e dentre seus filhus tinha
o Eletricista Mat, que tom uma oficina na Rua Carlus Gomes onde ele residia. Tamb6m foi
funciondrio da antiga SUCAM e ingressou na prefeitura de Camaca em 2008 atravds de Concursos
Pptlblico, quando veio pleitear uma vaga na Guarda Municipal. Tinha esse apelido pela sun
deficieneia no braap esquerdo. Almiro tinha como robby pescar ass finais de semana. Brincalhao e
de uma amizade cativante, ele deixara muita saudade a todos quantus lhe conheceran.
E neste momeuto, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condoleneias aos
finiliares e amigus deste nobre homem, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento,
deixando nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos, acariciando-mos pela F6 Divina.
Esta Casa Leedslativa presta essa singela homenagem pdstuma a esta famflia a quem temos
muito apreap, apresentando publicameute sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando
nesta hora de dor.
Desta Mogfro de-se conhecimento aos seus familiares.
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