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MOÇÃO nº. 001/2023 

 

MOÇÃO DE PESAR – LUIZ GONZAGA COUTINHO RAMOS 

 

 
Exmª. Srª. Presidente, 

Colegas Vereadores 

 

Requeiro, na forma regimental e após ouvir este Plenário para que seja enviada 

uma Moção de Pesar aos Familiares do Senhor Luiz Gonzaga Coutinho Ramos, 

em razão de seu falecimento, ocorrido no último dia 17 de fevereiro de 2023, deixando 

um profundo pesar nos corações de seus familiares e no vasto círculo de amizade que 

conquistou durante a vida terrena. 

Nascido aos 13 dias de maio de 1953, Luizinho como era conhecido, é o 

terceiro dos sete filhos fruto da união entre Luiz da Costa Ramos e Maria das Neves 

Coutinho Ramos.  Menino arteiro, homem destemido e trabalhador, fez de tudo um 

pouco, desde atividades rurais ajudando Seu Luiz Ramos, transportou tomate em 

caminhão, foi produtor rural, trabalhou como mecânico, serralheiro, foi empregado 

público, função na qual aposentou-se, mas nunca deixou de fazer alguma atividade 

na sua oficina. Casou-se relativamente cedo, aos 20 anos, com Maria do Socorro 

Coutinho Ramos, com quem passou os últimos 49 anos de sua vida. Deixa cinco 

filhos, sete netos, genro e noras. 

Luizinho viveu sua vida de forma que deixa para todos uma edificante 

lembrança. Sua presença continuará viva no coração dos que o amava. Aos seus 

familiares, principalmente esposa e filhos, manifesto condolências reiterando que esta 

Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar. Na oportunidade, oro a Deus, 

para que lhes dê o conforto necessário para transporem esse momento difícil de suas 

vidas, confortando os corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força 

da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas.  
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Solicito ainda que seja dada ciência deste a família enlutada.  

      

Sala das sessões da Câmara Municipal de Gurjão-PB, em 24 de Fevereiro de 

2023. 

 

 

Claudio Marcelo Pereira de Farias 
     Vereador/Autor 

 


