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Excelentíssimo Senhor Presidente:

0 Vereador abaixo-assinado, que a presente subscreve, com assento nesta Egrégia Casa de Leis,

vem através desta, após ouvido o Plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a

presente MOÇÃO DE PESAR à família do Senhor ILMAR AUGUSTO GUEDES, pelo seu

falecimento ocorrido dia 21 de agosto de 2018, sendo sepultado no dia 22 de agosto do corrente

ano, na cidade de Datas/MG.

O Senhor ILMAR AUGUSTO GUEDES, deixou nesta vida, sua esposa a Senhora Sônia Maria

Guedes e duas filhas: Mirele Caroline Guedes e Marian Guedes. Residia na cidade de Datas.

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

Foi eleito por duas vezes consecutivas Prefeito da cidade de Datas/MG, no período de 2009 a

2016. Por diversas vezes exerceu cargos de confiança na administração municipal nos governos

anteriores. Sua ausência deixa desolados seus familiares , amigos e conhecidos, nos deixando

como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão do bem, homem de fé e alicerce da

família.

Sua morte, tão inesperada, 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.

Aos seus familiares, principalmente esposa e filhas, nossas sinceras condolências, reiterando

que esta Câmara não poderia dexar de se associa ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo

respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o

consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor d Deus sobre todas as

coisas , para que o Senhor Ilmar descanse em paz.

Sala das sessões, 24 de agosto de 2018
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