CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO Sill

Mocão de Pesar
0 Poder Legislativo Douradense, de acordo corn as normas regimentals, atraves dos
Vereadores infra-assinados, apresenta a Mesa Mocao de Pesar aos familiares do Senhor
Hermes Zornitta pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de julho de 2022.
0 sentido de uma existencia nao se avalia por sua duracao, curta ou longa,
considerando o tempo da passagem terrena; o valor de uma vida deve se medir pela conduta,
bons exemplos deixados e pelo modelo de vida adotado.
Senhor Hermes era proprietario da empresa Auto Vidros Dourados e atuou no ramo
automotivo por mais de 30 anos neste Municipio. Tinha como hobby colecionar carros
antigos e a pratica de nesca esportiva.
Como cidadao, foi uma pessoa que conquistou inumeros amigos, sendo respeitado
por sua conduta de boa vivencia, humildade e companheirismo.
F,xternamos a mais profundo pesar a familia enlutada pela perda irreparavel e nesse
momento de tristeza rogamo.s a Deus, para que lhes de o conforto necessario para
transporem esse momento dificil de suas vidas, confortando os coracoes enlutados.
Desejamos que a paz, o consolo e a forca da fe reinem no meio de todos, primando o
amor a Deus sobre Codas as coisas.
Plenario "Weimar Torres'; 25 de julho de 2022.
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