
 
 

MOÇÃO DE PESAR 
 
 

Moção de Pesar à família pela passagem do
Senhor Laurico Gomes da Silva.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Com fundamento no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do regimento interno desta Augusta Casa de
Leis, requer a mesa diretora com anuência do soberano plenário para que proceda ao devido registro
nos anais deste legislativo e encaminhe a presente Moção de Pesar à família pela passagem do 
Senhor Laurico Gomes da Silva. 

JUSTIFICATIVA 
Laurico Gomes da Silva, Faleceu no dia  09/02/2022 aos 91 anos nesta capital.  Ele deixa filhos,
netos, bisnetos e amigos desolados ao se despedirem deste cidadão de bem e alicerce da família. 
Nacido em 19/11/1930, filho do Sr. Manoel Gomes da Silva e Dona Candida Porfira da Silva, veio de
família simples e desde pequeno trabalhou para ajudar no sustento de casa. 
Tornou-se  um homem religioso e de muita fé, ensinou seus filhos a terem essa mesma devoção de fé
em Deus, sendo um cristão fiel e um dos membros fundadores da Igreja Batista Nacional Morada da
Serra no CPA 3° etapa, hoje conhecida como Igreja Batista Nacional Renovo.  
Com sua humildade estava sempre rodeado de pessoas onde ajudou cuidar de várias crianças que
foram surgindo ao longo dos anos através das amizades dos seus filhos, e por meio da alegria e paz
que resplandecia no seu lar se tornou um verdadeiro pai para todos. 
Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se
associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos
corações enlutados. 
Certamente, a sua ausência configura uma lastimável perda de um ser humano de grande valor familiar
para a nossa comunidade que se encontra em luto. Temos a certeza que a dor e a ferida provocada pela
tristeza de sua partida, jamais será reparada, deixa um legado bonito de luta e conquista de seu espaço
por mais humilde que tenha sido. Que a família esteja confortada com a presença de Deus em seus
corações. 
  
 

 
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 14 de fevereiro de 2022.
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