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EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO  

ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem à 

presença de Vossa Excelência para requerer a inserção nos Anais desta Casa 

de Leis de VOTO DE PROFUNDO PESAR aos Familiares do SRº AMÉRICO DEMO, 

em especial com o seu filho EXMO SR JUÍZ ALCENIR JOSÉ DEMO. Que neste 

momento de dor, Deus possa consolar a família enlutada. Estendemos a 

todos, os nossos sentimentos, lamentando a sua partida do convívio da família 

e dos amigos. Era um ser humano dedicado aos princípios cristãos e com 

qualidades indispensáveis à convivência com o próximo, o que o tornava tão 

querido, amado e admirado por todos. Que lhes sirva de consolo, de que a 

missão dele na terra foi cumprida com a graça de Deus. Temos a certeza de 

que ele será sempre lembrado com respeito e carinho. Recebam as mais 

sinceras condolências, na certeza de que as lembranças constroem um 

caminho que chega até o coração e fazem com que os nossos entes 

queridos que partem deste mundo estejam permanentemente bem perto de 

nós, como se vivessem para sempre. 

 

 

Consternado com tão lamentável perda, requer ainda a esta Presidência que 

este documento seja remetido aos Familiares do SRº AMÉRICO DEMO, em 

especial com o seu filho EXMO SR JUÍZ ALCENIR JOSÉ DEMO, no endereço: Rua 

João Nardoto – Nº 140 – Bairro Cohab – São Mateus – ES – CEP: 29.930-465. 

(Fórum Desembargador Santos Neves).  

 

 

Sala de Sessões, 21 de Agosto de 2019. 
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