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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MOÇÃO DE PESAR N° 003/2022
MOÇÃO DE PESAR à Família COLET, pelo falecimento
do Senhor Pedro Colet, ocorrido no dia 30 de maio de 2022.

A Câmara Municipal, apresenta nos termos regimentais, através de seus vereadores, com
assento neste Legislativo Municipal, após ouvido e aprovado pelo Plenário, manifestar sua
solidariedade e encaminhar a presente MOÇÃO DE PESAR à Família Colet, pelo falecimento do
senhor Pedro Colet, ocorrido no dia 30 de maio de 2022.
MENSAGEM
Queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do
Senhor Pedro Colet, e que Deus, com sua infinita sabedoria e misericórdia, possa confortar seus
familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades.
Pedro Colet sempre foi um homem de respeitada conduta e dedicação à família e a
comunidade. O prestígio do cidadão Pedro Colet deve-se à intangível dignidade de homem público,
desde seu ingresso na política, além da sua dedicação na vida profissional como Professor e em seus
relacionamentos em sociedade.
Pedro Colet foi representante do Povo no Legislativo, no importante papel de Vereador por
20 anos e foi Presidente da Câmara de Vereadores nos anos de 1.998, 2.003, 2.005 e 2.009.
O Senhor Pedro Colet enaltecia o nosso Município e era orgulho de todo o povo cotegipense.
Como professor, buscou na Educação a dignidade e o orgulho de ensinar aos jovens e crianças o saber
e o desafio do conhecimento.
Era um homem querido por todos, em função do seu caráter, presença de espírito,
disponibilidade para adotar as boas causas sociais e culturais e, também, de sua coragem serena.
Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como
exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. Aos seus familiares, nossas sinceras
condolências reiterando que esta Câmara de Vereadores não poderia deixar de se expressar ao seu
pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações
enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, destacando o
amor a Deus sobre todas as coisas para que o Senhor Pedro Colet descanse em paz.
Essa Ausência, desola e enluta não somente seus familiares e amigos e como também toda o
município que perplexos recebemos essa triste notícia e exterioriza profundo pesar pela perda desse
cidadão exemplar na honestidade, caráter e honra.
Declarou Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra viverá – João
11:25
Que Deus possa conceder a família enlutada o conforto para a sua alma, e que apesar da dor
e sofrimento, não percamos a fé.
Respeitosamente,
Barão de Cotegipe, 03 de junho de 2022.
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