
Moção de Pesar Nº 01/2022 

 

Com acatamento e respeito próprios do momento, apresentamos a família do 

Senhor Raymundo Apolônio dos Santos, nossos votos de pesar pelo seu 

lamentável falecimento no dia 25 de fevereiro de 2022.  

O Senhor Raymundo Apolônio dos Santos nasceu no dia 18 de abril de 1922 na 

comunidade de João de Deus, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Filho 

da Senhora Ubaldina Sabina Piedade foi criado nessa pequena comunidade com 

seus irmãos. 

O senhor Raymundo se casou com a senhora Maria da Consolação dos Santos, 

tiveram 10 filhos, avós de 29 netos e 31 bisnetos. Constituíram uma família não 

só grande em membros, mas em generosidade e simplicidade. 

O Senhor Raymundo popularmente conhecido como Raymundo Baldino sempre 

foi participativo na política, se empenhava em ajudar todos, sempre de maneira 

muito generosa. Sempre buscando meios de ajudar as comunidades, uma de 

suas participações mais efetivas foi na construção da ponte na comunidade de 

Pacas e a ponte ligando a comunidade de Fernandes ao centro de São Gonçalo 

do Rio Abaixo e a cidade vizinha João Monlevade. 

No ano de 1976 candidatou-se a vereador, somando um total de 68 votos que 

concedeu a ele o posto de primeiro suplente, posteriormente ocupando o cargo 

de vereador, devido à ausência do senhor Raimundo Nonato Barcelos, atual 

prefeito da cidade. 

Além da politica o senhor Raymundo participava de vários movimentos na 

comunidade, em especial do Congado Nossa Senhora da Guia da comunidade 

de Fernandes, grupo pelo qual ele tinha muito amor e carinho, cada encontro era 

uma festa, muito alegre e radiante. 

No ano de 1996 mudou-se da comunidade de Fernandes para o Bairro Catungui 

(Papagaio), logo em seguida através de seu trabalho e esforço comprou um lote 

no bairro Patrimônio, onde ele e sua esposa passavam os momentos mais 

gratificantes, trabalhando com o plantio e a colheita de tudo que eles cultivavam, 

e ao final do dia não havia nada mais satisfatório do que fazer esse percurso 

entre os bairros do Patrimônio e o bairro Catungui. 

Em 25 de abril de 2016, já com seus 94 anos de idade, não esperava que a vida 

fosse lhe surpreender com uma triste perca, que seria a do seu filho José 

Raimundo, conhecido como Cobrão, vítima de um acidente de trânsito. Em meio 

a sua dor e tamanha tristeza, a fragilidade de sua idade não o impediu de prestar 

uma linda homenagem ao seu querido filho, um dos mais próximos a ele. 

Depois dessa perca o senhor Raymundo passou a se resguardar, passou a ficar 

em casa e parou com algumas tarefas que eram rotineiras em seu dia a dia.  



 

Mesmo diante de tal situação o seu interesse politico persistia, lia jornais e 

acompanhava os noticiários na TV. Em relação a família sempre foi prestativo e 

com o pouco que podia fazer queria ajudar, gostava da casa sempre com os 

amigos e familiares. 

No ano de 2020 com o inicio da pandemia, a família teve que se distanciar por 

questões de relacionadas a saúde, pois tanto o senhor Raymundo quanto a sua 

esposa, devido a idade deveria se resguardar do novo vírus. Acostumado com a 

rotina da casa cheia, no início foi difícil, ficaram desconfortáveis por não ficarem 

próximos dos seus entes queridos. 

Mesmo com todo cuidado no ano de 2021 o senhor Raymundo contraiu o Covid-

19, e por sempre cuidar bem da saúde venceu mais essa batalha da vida. Com 

tudo, durante a sua vida sempre valorizou a sua família, mantendo seus 

princípios e principalmente a fé. Homem honesto, humilde, sempre disposto a 

estender a mão ao próximo, um exemplo de força e sabedoria.  

Com toda a sua sabedoria e franqueza dizia: “Guarde seu dinheiro para uma 

emergência, mas não deixe de comer e beber o que tem vontade para guardar 

dinheiro, porque o dinheiro depois que a gente morre só da briga.”  

Desta forma, através da presente, que constara nos anais desta casa, prestamos 

a nossa homenagem póstuma a sua família.  

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

família enlutada. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Fábio Justino Alves 

Vereador - PSB 


