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MOÇÃO DE PESAR 

Aprovado omVdJt v?Votação 

E m ....... .L.t , o:z_.J_~.~CJ. 

João da Silva Chaves, Vereador com assento nesta Casa Legislativa apresenta à 

Mesa, dispensada as demais formalidades regimentais, moção de pesar, pelo falecimento 

de JOSÉ ANTÔNIO DE BRITO - ZÉ SOBRINHO, ocorrido no dia 1 O de março do corrente 

ano, em nosso Município. 

Desta forma, queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar 

pelo falecimento de José Antônio de Brito, nascido em 13 de novembro de 1918 filho caçula 

dos agricultores Antônio Sobrinho e Maria Cândida, sempre dedicou sua vida à lavoura no 

sítio Coiraneira onde nasceu e fez sua vida. 

Em 1952 casou-se com dona lrani com quem teve quatro filhos: Germana, Antônio, Maria 

do Carmo e Luís. 

De uma família muito religiosa, ao lado da esposa e filhos foram os iniciadores da CEB 

de Candonga em 1980 e durante toda sua vida foi um dos mais fiéis participantes e 

membro ativo. 

Em 04 de Janeiro do corrente ano, com uma celebração presidida pelo Bispo D. 

Carvalho foi comemorado com toda família e amigos, o centenário de Zé Sobrinho na 

Catedral de Senhora Santana. 100 anos de muito trabalho na lavoura, das viagens à Lagoa 

' ) Real para comercialização da famosa cachaça de Santa Luzia transportada em barris de 

madeira no carro de boi. Das idas e vindas de trem à BH acompanhado da esposa lrani 

onde fez muitas amizades. O seu lado festeiro sempre acompanhando os noivos na sua 

famosa mula ou promovendo festa de "queima de judas" na sua residência e escrevendo o 

tradicional "testamento do judas". Sua contribuição política por meio da arte repentista, 

época em que, o marketing era a palavra e a rima. 

Sua dedicação e fibra fez dele um homem forte, temente a Deus, um pai muito presente e 

dedicado à sua família. 

José Antônio de Brito, deixou a esposa lrani, os filhos Germana, Maria do Carmo e 
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Luís, o g,'ro Edvaldo e a nora Rosimeire, quatro netas Ana Maria Aline Anna Luísa Anna 
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Lívia e Anna Lorena e dois bisnetos Ailson e Andreza e muita saudades para aqueles com 

quem conviveu e guardará suas lembranças e bons exemplos. 

Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma a esta família a quem 

temos muito apreço, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares, se 

solidarizando nesta hora de dor. 

Sala das sessões, 14 de março de 2019 
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