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MOÇÃO DE PESAR 02/2014

Com o acatamento e respeito próprios do momento, apresentamos à família do Senhor

Joaquim Gabriel Ferreira, nossos votos de pesar pelo seu lamentável falecimento,

ocorrido na data de 17de setembro de 2014.

Senhor Joaquim chegou a São Gonçalo do Rio Abaixo nos anos de 1957, com a grande

responsabilidade de prosseguir o trabalho do farmacêutico José Cândido Pessoa, que

havia se transferido para Belo Horizonte. Sr. Joaquim abriu uma farmácia e iniciou o

atendimento à população. O tempo e os fatos se encarregaram de favorecer os trabalhos

do Sr. Joaquim, que pouco a pouco foi conquistando o respeito e a confiança dos

moradores, além de inúmeros amigos que foram se agregando a ele. Foi um

profissional dedicado, competente, caridoso e profundamente humano. Não descansava

enquanto não minimizasse o sofrimento do próximo. Foi apelidado carinhosamente pelo

povo, a quem sempre atendeu, de Guaraína. A Razão de tal alcunha estava no fato que

este era o nome de um famoso c eficiente comprimido contra dores, que bons resultados

produzia. Um homem de uma vida exemplar, excelente e amoroso pai de família.

cidadão íntegro, honesto e patriota. Uma pessoa com tantos Méritos não poderia deixar

de fazer parte de outros segmentos da comunidade. O Sr. Joaquim foi Presidente do

Operário Esporte Clube durante 10 anos, congregado mariano, exerceu o honroso

cargo de Prefeito Municipal no mandato de 1977 a 1983, vereador no mandato de 1993

a 1996 e também vice prefeito no período de 200 I a 2004. Sempre pautou suas ações

pelo atendimento à população, principalmente aos mais necessitados.
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No ano de 2007 foi Homenageado por esta Casa Legislativa com o titulo de Cidadão

Honorário em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao povo sâogonçalense.

Não poderíamos deixar de destacarmos a pessoa simples que cativou a todos com sua

simplicidade e disposição para ajudar ao próximo. Desta forma, através da presente, que
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constará nos anais desta Casa, prestamos nossa homenagem Póstuma ao Senhor

Joaquim Gabriel na pessoa de sua esposa Dona Terezinha de Almeida Ferreira.

Após a tramitação de praxe, requeremos que seja remetida cópia da presente à família

enlutada.

Sala de Sessões, 17 de setembro de 2014.
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Presidente Vice- Presidente
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