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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
 

Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno 
desta Casa, ouvido o Plenário, INDICAM a Mesa Diretora seja consignada em ata 

“Homenagem Póstuma ao em honra a um ano de seu falecimento ocorrido no dia 18 de 
março de 2016. Ex-Vereador Manoel Messias Ramalho Neves”,  

 

 
Manoel Messias Ramalho Neves, foi eleito Vereador no município de 

Poconé-MT para Legislatura 2013/2016, atuou como Vereador e Membros de Comissões 
Permanentes desta Casa de Leis.  

 

 
Foi com grande tristeza que em 18 de março de 2016, recebemos a noticia 

do falecimento do Ex-Vereador, Messias foi um político que sempre procurou guiar-se 

pelo o que julgava ser o interesse público, mesmo nos momentos de divergências. Não 
tinha medo de falar e de buscar entendimento que fosse salutar para todos. Podemos 

afirmar que o Ex-Vereador Messias cumpriu o seu papel no Legislativo nesse curto 
período de mandato com sabedoria. Homem com personalidade marcante, típica de 
pessoas que assume uma postura na vida, demonstram claramente suas ideias seus 

objetivos e seus sentimentos. Foi um ser humano impossível de passar despercebido, 
despertava sentimentos fortes em seus relacionamentos e com isso marcou sua presença 
na vida de muitas pessoas.  
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Esta Câmara Municipal não poderia deixar de se associar aos sentimentos 

dos familiares, amigos, amigas, rogando a Deus em sua infinita misericórdia possa dar 

ao saudoso Ex-Vereador Messias o descanso da vida eterna, em recompensa a sua 
bondade e ações realizadas em vida. 

 
 
 Esperamos que esta Homenagem Póstuma expresse o sentimento de 

gratidão, admiração e reconhecimento pelas suas relevantes contribuição ao Município.  
 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de março de 2017. 

 
 
 

 
Vereador Zé Correa, do PR                      Vereador Marcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 
 
 

                                         
 

 

 

 

 


